บทที่ 12
การฆาและคุณภาพซากสุกร
เนื้อสุกรคุณภาพดีตองไดมาจากสุกรที่มีคุณภาพดี มีการเจริญเติบโตตามปกติ
การเลี้ยงดูดี และไมมีโรค ถาเนื้อไดมาจากสุกรที่แคระแกนหรือผอมจะมีคุณภาพเลว ไมมี
ความอรอยและเหนียว เพราะมีไขมันแทรกอยูในกลามเนื้อนอย นอกจากนี้ไมควรทําให
สุกรตกใจหรือเครียดกอนหรือขณะฆา เพราะทําใหเนื้อมีสีซีด นิ่ม และแฉะ หรือถามีเลือด
ตกคางในกลามเนื้อมากกวาปกติ เนื้อนั้นจะเปนอาหารของจุลินทรีย จะทําใหเนื้อเนาเสียงาย
ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการทําใหสุกรเครียดหรือไดรับบาดเจ็บกอนนํามาฆา และควรปฏิบัติ
ตอสุกรอยางนุมนวล

12.1 ขั้นตอนกอนการฆาสุกร
ก. การขนสงสุกรกอนไปยังโรงฆาสุกร
การขนสงสุกรไปยังโรงฆาสุกร ผูจับควรทําอยางนุมนวลและระมัดระวังอยา
ใหสุกรเกิดความเครียดหรือฟกซ้ํา เพราะถาสุกรเครียดหรือฟกซ้ําจะทําใหน้ําหนักสุกรลดลง
คุณภาพซากเลว และอาจถึงตายได การขนสงจะทําใหน้ําหนักสุกรลดลง 2-10 เปอรเซ็นต
ขึ้นอยูกับ ขนาดของสุกร (สุกรใหญจะเสียน้ําหนักมากกวาสุกรเล็ก) ระยะทางขนสง และ
สภาพภูมิอากาศขณะขนสง (ถาเกิน 27 องศาเซลเซียสจะทําใหน้ําหนักสุกรลดลงมาก)
นอกจากนี้สุกรทองแกก็ไมควรนํามาฆา

ข. การตรวจสุกรกอนฆา
โรงฆาสุกรมีคอกพักสุกรซึ่งเตรียมสุกรไวเพื่อฆาในวันตอไป ขณะอยูคอกพัก
สัตวแพทยจะตรวจสุขภาพกอนนําไปฆา ถาสุกรอยูในสภาพที่ไมสมบูรณพอจะทําการ
รักษากอน ถาเปนโรคระบาดหรือโรคที่ติดตอถึงมนุษยและสัตวไดก็จะทําลายทิ้ง
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โรค พยาธิ และสิ่งผิดปกติ ที่พบมากในสุกรกอนฆา ไดแก โรคอหิวาตสุกร
โรคปากและเทาเปอย โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคพิษสุนัขบา โรคเนื้องอก โรคไฟลามทุง
บาดแผล กระดูกหัก พยาธิไสเดือน พยาธิทริคิโนซีส พยาธิแสมา พยาธิเม็ดตุม เปนตน
ขณะอยูในคอกพัก กอนนําไปฆาสุกรไมไดกินอาหารเปนเวลา 24 ชั่วโมงแต
มีน้ําใหกินตลอดเวลา เพื่อทําใหระบบการยอยอาหารของสุกรมีอาหารเหลืออยูนอย และ
ขับถายของเสียออกใหมากที่สุด ทําใหผาซากไดสะดวกและสะอาดไดเนื้อที่มีคุณภาพสูง

ค. การแบงเกรดสุกรกอนฆาตามคุณภาพและลักษณะ
สุกรที่ถูกสงโรงฆาสัตวตางประเทศมีการแบงเกรดแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ และแตละทองถิ่น ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา
(USDA) แบงเกรดสุกรที่ซื้อขายกอนฆา เปน 5 เกรด คือ (ภาพที่ 12.1)
1. สุกรเกรด 1 สุกรมีลําตัวยาว ลักษณะกลามเนื้อแนนมาก ความหนา
ไขมันสันหลังเทากับหรือนอยกวา 1.2 นิ้ว สะโพกกวางกวาบริเวณหลังและไหลมาก
บริเวณสะโพกมีมัดกลามเนื้อแนนทําใหเห็นสุกรยืนขาถางและตรง ดานขางลําตัวและขอ
พับหลังตึงและกลมกลึง สวนคางตึงไมมีรอยยน แสดงวา มีเนื้อแดง
2. สุกรเกรด 2 สุกรมีลําตัวคอนขางยาว ลักษณะกลามเนื้อแนน ความหนา
ไขมันสันหลังเฉลี่ย 1.6 นิ้ว สะโพกกวางกวาบริเวณไหลและหลังไมมาก สันหลังมีลักษณะ
กลมเต็มกวาสุกรเกรด 1 เพราะมีไขมันใตผิวหนังมากกวา ตนขามีไขมันพอกบาง ลําตัว
หนาลึก บริเวณคางและขอพับเต็มอูม
3. สุกรกรด 3 สุกรมีลําตัวคอนขางสั้น กลามเนื้อนอย ความหนาไขมันสัน
หลังเฉลี่ย 1.9 นิ้ว กลามเนื้อสะโพกเล็กทําใหเห็นสุกรยืนขาหางกันไมมาก บริเวณสะโพก
กวางพอ ๆ กับไหลและหลัง ตนขามีลักษณะไขมันพอกใตผิวหนัง ดานขางลําตัวหนาลึก
ขอพับหลังเต็ม บริเวณคางหนาอูมและคลอยเล็กนอย
4. สุกรเกรด 4 สุกรมีลําตัวสั้น อวน และมีไขมันใตผิวหนังมาก ความหนา
ไขมันสันหลังเฉลี่ย 2.2 นิ้ว สะโพกแคบกวาไหลและหลัง กลามเนื้อนอยทําใหขาหลังยืน
ชิดกันมาก หลังแบนและมีรอยยนที่ขอขาหลัง ดานขางลําตัวลึกมาก บริเวณคางและขอ
พับเต็มอูมมาก
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5. สุกรเกรด 5 สุกรมีคุณภาพต่ําสุด ผอมมาก ไขมันพอกใตผิวหนังนอย
สะโพกเรียวยาว บริเวณสันหลังแคบเล็ก ผิวหนังเหี่ยวยน

ภาพที่ 12.1 เกรดสุกรที่ซื้อขายกอนฆาตาม USDA
ที่มา : Cole and Ronning (1974) อางโดยวินัย (2527)

ประเทศไทยการจัดแบงเกรดสุกรนั้น พอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคาสุกร
มีชีวิตเอง ในชนบทราคาสุกรจะเหมาตามสภาพของสุกร สวนในทองถิ่นที่เจริญหรือ
กรุงเทพฯ จะรับซื้อสุกรตามน้ําหนัก โดยสุกรที่จะซื้ออยูในชวงน้ําหนัก 80-100 กิโลกรัม
ถาน้ําหนักมากกวานี้อาจจะขอทอนน้ําหนักลงหรือตีราคาลดลงกิโลกรัมละ 0.50-1 บาท
แลวแตการตกลงกัน

ง. การแบงเกรดสุกรกอนฆาตามลักษณะเพศ
สุกรที่ซื้อขายกอนสงฆา ไดแบงเกรดตามลักษณะเพศเปน 4 เกรดคือ
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1. สุกรเพศผูตอน (barrow) และสุกรสาว (gilt) จัดเปนสุกรประเภทที่ 1
เลี้ยงเพื่อนํามาชําแหละเปนสุกรเนื้อที่นิยมซื้อกันมากในปจจุบัน สุกรเพศผูนิยมตอนตั้งแต
อายุนอย เพื่อปองกันเนื้อสุกรมีกลิ่นเมื่อถูกนําไปปรุงอาหาร สวนสุกรสาวไมมีปญหา สุกร
ประเภทนี้ถูกสงไปยังโรงฆาเมื่อน้ําหนัก 50-113 กิโลกรัม ซึ่งจะใชสุกรที่มีน้ําหนักเทาไร
นั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการนําเนื้อไปใช
2. แมสุกร (sow) แมสุกรที่เคยใหลูกแลวหากนําไปชําแหละจะถูกจัดเปน
สุกรประเภทที่ 2 รองจากประเภทที่ 1 ตามปกติแมสุกรจะมีน้ําหนักซากคิดเปนรอยละต่ํา
กวาและมีไขมันมากกวาสุกรประเภทที่ 1 ราคาที่พอคารับซื้อจะถูกกวาสุกรประเภทที่ 1
และขึ้นอยูกับความสมบูรณและอายุของแมสุกรนั้น
3. พอสุกรที่ถูกตอนแลว (stag) พอสุกรที่ถูกคัดทิ้งและถูกนํามาตอนกอน
แลวเลี้ยงขุนไวระยะหนึ่งกอนจําหนาย สุกรประเภทนี้มีราคาต่ํากวาสองประเภทแรก แตมี
ราคาสูงกวาสุกรเพศผูที่ยังไมตอน
4. สุกรเพศผู (boar) พอสุกรคัดทิ้งหรือสุกรเพศผูที่ยังไมไดตอน เนื้อมีกลิ่น
เหม็น พอคาจะรับซื้อในราคาต่ําที่สุด โดยอาจนําเนื้อแดงของสุกรประเภทนี้ไปทํากุนเชียง
แหนม และหนังใชทําผลิตภัณฑเครื่องหนัง

12.2 ขั้นตอนการฆาสุกร
การฆาสุกรเพื่อใหมีคุณภาพซากดีนั้น สุกรที่ถูกนํามาฆาตองมีสุขภาพสมบูรณ
ไมไดรับความบอบช้ํา ขบวนการฆาตองเอาเลือดออกจากรางกายใหมากที่สุด เพราะถา
เลือดคางอยูมาก ทําใหดูเหมือนวาซากสกปรกและเปนอาหารของจุลินทรีย ซึ่งทําใหเนื้อ
สุกรเสียเร็ว
ขั้นตอนการฆาสุกร มี 6 ขั้นตอนคือ
1. ใหสุกรอดอาหารประมาณ 24 ชั่วโมง (fasting) เพื่อใหเลือดของสุกรออกได
เร็วเมื่อถูกแทงคอและอาหารจะตกคางในอวัยวะภายในนอย
2. ทําใหสุกรหมดความรูสึก (stunning) อาจใชฆอน ปน หรือกระแสไฟฟา เพื่อ
ทําใหสุกรสลบ
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3. แทงคอ (sticking and bleeding) โดยตัดเสนเลือดแดงใหญบริเวณคอ
(jugular vein) บางคนอาจฆาสุกรโดยแทงที่หัวใจโดยตรง
4. ลวกน้ํารอนและขูดขน (scalding and dehairing) เมื่อเอาเลือดสุกรออก
หมดแลวนําไปแชในถังน้ําอุน อุณหภูมิ 56.5-71.1 องศาเซลเซียส หรืออาจสูงไดถึง 82.2
องศาเซลเซียส ใชเวลา 2-3 นาที กรณีที่ไมมีถังน้ําอุนอาจใชกระสอบปานตมในน้ําเดือด
แลวนํามาคลุมตัวสุกรใหทั่วตัว แลวใชน้ํารอนราดบนกระสอบปานนั้นอีก ทิ้งไวสักครู ลอง
ดึงขนบริเวณหลังดู ถาเริ่มหลุดจึงใชมีดขูดขนออกใหหมด สวนบริเวณขาและหางใชถังตัก
น้ํารอนแชแลวใชมือจุมน้ําเย็นรูดขนออก
5. ตัดหัวและเอาอวัยวะภายในออก (wading and evisceration) ถาทําไดเอา
ซากแขวนกอนแลวจึงตัดหัวออก ผาเอาอวัยวะภายในออก (ระวังอยาใหมีดโดนอวัยวะ
ภายใน) เสร็จแลวลางใหสะอาด
6. ผาซาก (splitting) ใชเลื่อยผาครึ่งตามความยาวของซากออกเปน 2 สวน
เทากัน ภาพที่ 12.2 นําซากไปแช (chilling) ไวที่อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง ซากที่ไดเรียก ซากเย็น

ภาพที่ 12.2 ซากสุกร ผาครึ่งตามความยาว
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12.3 การตรวจซากสุกร
หลังจากฆาสุกรแลว สัตวแพทยจะทําการตรวจซาก ตามปกติซากสุกรถูกแขวน
ยกขึ้น โดยใชตะขอเกี่ยวที่เอ็นขอเทาทั้งสองขาง โดยตรวจสภาพทั่วไปกอน เชน ความ
สมบูรณของซาก แผลฟกช้ํา บวมน้ํา เลือดตกคางในซาก เพศของสุกร กลิ่นซาก
หลังจากนั้นจะตรวจซากอยางละเอียดดังนี้
1. หัว ตรวจวาผิดปกติหรือไม ผาตอมน้ําเหลืองที่ใตคาง ใบหนา และหู ดูวามี
วิการของวัณโรคหรือไม
2. ตรวจดูซาก โดยผาตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบ กระดูกเชิงกราน และบั้นเอว
3. ตรวจอวัยวะภายใน เชน
- หัวใจ ดูลักษณะภายนอกและใชมือคลํา
- ปอด ใชมือคลําและผาตอมน้ําเหลืองดู
- ลําไส กระเพาะอาหาร สังเกตดวยตาวาผิดปกติหรือไม และผาตอมน้ําเหลืองที่ลําไสและกระเพาะอาหารดู
- ตับ ผาตอมน้ําเหลืองที่เสนเลือดดําที่จะไปสูตับและตรวจวาผิดปกติหรือไม
- มาม ดูรูปรางผิดปกติหรือไม ถาสงสัยใหผาดูภายใน
- ไต ลอกเยื่อหุมไตออก ตรวจดูวามีวิการของโรคอหิวาตสุกรหรือไม

12.4 การตัดแตงซากสุกร
การตัดแตงซากสุกรแบบสากล สามารถทําไดตามรอยเสนทึบ ภาพที่ 12.3 ดังนี้
1. ตัดกระดูกขอเทาหนาและเทาหลัง (fore and hind foot bones) เพื่อตัดสวน
ขาออก
2. ตัดสวนไหล (shoulder) ระหวางกระดูกซี่โครงที่ 2 และ 3 ตัดตรงตั้งฉากกับ
ลําตัว เอากระดูกซี่โครงกับกระดูกตนคอออก ตัดคาง (jowl) เลาะมันบา (clear plate) ให
เหลือมันหนาครึ่งเซนติเมตร และเลาะไขมันบริเวณหนาอก (brisket) ออกบาง ตัดสวน
ไหลของซากออกเปน 2 สวนคือ ตัดหางจากกระดูกสะบัก (scapula) มาทางดานหนา 1-2
เซนติเมตร โดยตัดขนานกับแนวลําตัวจะไดสวนขาหนา (picnic) และสวนไหล (boston butt)
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3. ตัดเนื้อขาหลัง (ham) ออกจากสวนลําตัวหางจากกระดูกสะโพก (aitch bone)
4-5 เซนติเมตร ตัดใหตั้งฉากกับขาหลัง เอากระดูกหางออก และเลาะเอาไขมันออกจาก
สวนของตนขาไปตลอดแนวใหเหลือมันหนา ½-1 เซนติเมตร
4. แยกสวนของเนื้อสันหลัง (loin) ออกจากเนื้อพื้นทอง (belly) โดยตัดออกจาก
จุดหางจากกระดูกสะบักมาทางดานหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ไปยังขอตอที่อยูชิดกับ
กระดูกสะโพก ตัดใหขนานกับแนวของกระดูกสันหลัง แลวตัดไขมันสันหลังออกใหเหลือ
หนา ½-1 เซนติเมตร
5. แยกสวนของกระดูกซี่โครง (spare rib) ออก หลังจากนั้นตัดสวนของพื้นทอง
ดานขางของลําตัว โดยตัดใหเปนแผนสี่เหลี่ยมมุมฉากจะไดเนื้อสามชั้น (bacon)

ภาพที่ 12.3 ตําแหนงที่วัดและชิ้นสวนตาง ๆ ของสุกร
ที่มา : Pond and Maner (1974) อางโดยวินัย (2527)
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12.5 การวัดซากสุกร
การวัดซากสุกรเพื่อใหทราบขอมูลทางซาก นํามาคํานวณคาตาง ๆ เชน น้ําหนัก
ซาก ความหนามันสันหลัง ความยาวซาก น้ําหนักขาหลัง พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน เปนตน
ทําใหทราบวาสุกรมีคุณภาพซากไดมาตรฐานหรือไม ขอมูลทางซากที่ควรทราบดังนี้
1. น้ําหนักมีชีวิตกอนฆา ตองอดอาหารกอนฆา 24 ชั่วโมง
2. น้ําหนักซาก (carcass) หมายถึง น้ําหนักของสุกรหลังฆา ซึ่งไมรวมเลือด ขน
หัว และอวัยวะภายใน ยกเวนไตยังคงติดอยูกับซาก การตัดหัวสุกรจะตัดใหสวนของคาง
ติดอยูกับซาก น้ําหนักซากที่ได เรียกวา น้ําหนักซากอุน (hot carcass weight) ถาจะ
เปลี่ยนเปนน้ําหนักซากเย็น (chilled carcass weight) ใหหักน้ําหนักของซากอุนออก 3
เปอรเซ็นต
3. เปอรเซ็นตซาก (dressing หรือ killing-out percentage) หมายถึง
อัตราสวนน้ําหนักซากเย็นตอน้ําหนักสุกรมีชีวิต คิดเปนเปอรเซ็นต
เปอรเซ็นตซาก

=

_น้ําหนักซากเย็น_ x 100
น้ําหนักสุกรมีชีวติ

ปจจัยที่มีผลตอเปอรเซ็นตซากคือ
ก. รูปรางของสุกร สุกรที่อวนจะมีเปอรเซ็นตน้ําหนักซากสูงกวาสุกรผอม
ข. ปริมาณอาหารที่มีอยูในอวัยวะตาง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร ถามี
ปริมาณอาหารตกคางอยูในทางเดินอาหารมาก เชน กรณีที่ไมไดอดอาหารประมาณ 24
ชั่วโมงกอนฆา จะทําใหเปอรเซ็นตซากต่ํา
ค. อายุของสุกร สุกรที่มีอายุมากขึ้นจะมีน้ําหนักตัวมากขึ้น น้ําหนักซากจะ
มากขึ้นดวย ตารางที่ 12.1
ง. น้ําหนักของสุกรกอนฆา สุกรมีน้ําหนักตัวมากขึ้นจะมีเปอรเซ็นตซากมาก
น้ําหนักกอนฆา 80-100 กิโลกรัมจะไดคุณภาพซากดี มีเนื้อแดงสูงและไขมันต่ํา
4. ความหนาไขมันสันหลัง (back fat) ผาซากสุกรตามยาวออกเปนสองซีก
ซายและขวาเทา ๆ กัน แลววัดความหนาของไขมันสันหลังเฉลี่ยจาก 3 จุดคือ ภาพที่ 12.4
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ภาพที่ 12.4 ตําแหนงวัดไขมันสันหลัง

ภาพที่ 12.5 การวัดพื้นที่หนาตัดเนื้อสัน

ก. ตําแหนงของไขมันสันหลังตรงกับกระดูกซี่โครงซี่แรก
ข. ตําแหนงของไขมันสันหลังตรงกับกระดูกซี่โครงซี่สุดทาย
ค. ตําแหนงของไขมันสันหลังตรงกับกระดูกสันหลังชวงบั้นเอว (lumbar
vertebra) ขอสุดทาย
ตารางที่ 12.1 อายุ น้ําหนักมีชีวิต เมื่อถูกสงโรงฆา และน้ําหนักซากของสุกร
อายุสงโรงฆา (สัปดาห)
น้ําหนักมีชีวิต (กิโลกรัม)
14-16
45-55
16-20
70-80
22-26
85-95
28-32
115-130
ที่มา : Goodwin (1980) อางโดยวินัย (2527)

น้ําหนักซาก (เปอรเซ็นต)
70-73
72-74
73-75
75-80

5. พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน (loin eye area) วัดจากซากซีกซายหรือขวา โดยตัด
สวนของเนื้อสันหลังตรงตําแหนงระหวางกระดูกซี่โครงที่ 10 และ 11 ใชกระดาษเขียน
แบบทาบบนหนาตัดเนื้อสัน แลวใชดินสอลากตามเสนรอบวงของกลามเนื้อมัดนี้โดยรอบ
นําไปวัดพื้นที่ดวยเครื่องมือวัดพื้นที่ใบไม
พื้นที่หนาตัดของเนื้อสันนี้มีความสัมพันธ
โดยตรงกับปริมาณเนื้อแดงของซาก ภาพที่ 12.5
6. ความยาวซาก (Carcass length) วัดจากซีกซายหรือขวาจากกระดูกซี่โครง
ซี่แรกที่ติดกับกระดูกสันหลัง (anterior edge of the rib near the vertebral column) ถึง
จุดหนาสุดของกระดูกสะโพกของซาก (anterior of the aitch bone)
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7. น้ําหนักขาหลัง (ham) ตัดซากโดยใชมีดเลาะไปตามแนวของสีขาง (flank)
ดิดตอกับกลามเนื้อใหญของขาหลัง เสร็จแลวใชมีดตัดเปนแนวตั้งฉากกับแนวแขง โดย
ตัดใตกระดูกสะโพกลงประมาณ 1½ นิ้ว ซึ่งสวนที่ตัดนี้จะไปตัดที่กระดูกสันหลังชวงกน
กบ (sacral vertebra) ขอที่ 3 พอดี และตัดแขง (hind foot) ออก สวนที่เหลืออยูคือ สวน
ขาหลัง

12.6 การจัดเกรดซากสุกร
การจัดเกรดซากสุกรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา
แบงเปน 5 เกรดคือ
1. ซากสุกรเกรด 1 (U.S.No.1) ขนาดซากยาว ปริมาณเนื้อแดงมาก โดยมีเนื้อ
แดง 4 สวน ไดจากสวนขาหลัง (ham) สวนสันหลัง (loin) สวนไหล (boston butt) และ
สวนขาหนา (picnic) รวมกันเทากับหรือมากกวา 53 เปอรเซ็นต และมีไขมันนอย ซึ่ง
ความหนาของมันสันหลังของซากนอยกวา 1.3-1.6 นิ้ว คุณภาพของเนื้อพบวา เนื้อสัน
คอนขางแนน (slightly firm) ไขมันแทรกในเนื้อเล็กนอย และเนื้อมีสีชมพูถึงสีแดง
2. ซากสุกรเกรด 2 (U.SNo.2) ขนาดซากคอนขางยาว เนื้อแดง 4 สวนอยู
ระหวาง 50-52.9 เปอรเซ็นต และความหนามันสันหลังของซากอยูระหวาง 1.6-1.9 นิ้ว
3. ซากสุกรเกรด 3 (U.S.No.3) เนื้อแดงคอนขางนอยคือ เนื้อแดง 4 สวนอยู
ระหวาง 47-49.9 เปอรเซ็นต และมันมาก ซึ่งความหนามันสันหลังของซากอยูระหวาง
1.9-2.2 นิ้ว
4. ซากสุกรเกรด 4 (U.S.No.4) เนื้อแดง 4 สวนต่ํากวา 47 เปอรเซ็นต และ
ความหนามันสันหลังของซากมากกวา 2.2 นิ้ว ซากสุกรเกรดนี้มีคุณภาพของเนื้อแดงดี
5. ซากสุกรเกรด 5 (U.S.Utility) เนื้อแดงคุณภาพต่ํา เนื้อเหลว และมีน้ําเยิ้ม
(soft and oily)
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12.7 คุณภาพซาก
ซากสุกร หมายถึง รางกายสุกรภายหลังจากถูกฆา ซากประกอบดวย สวนประกอบของรางกายที่สําคัญ 3 สวนคือ กระดูก กลามเนื้อ และไขมัน

ก. สวนประกอบของซากสุกร
สุกรที่ถูกฆาเมื่อนําเอาเลือด ขน อวัยวะภายใน และสวนที่อยูในทางเดิน
อาหารออกแลวจะไดซาก 75 เปอรเซ็นตของน้ําหนักมีชีวิต ซึ่งประกอบดวย เนื้อ (57
กิโลกรัม) กระดูก (7 กิโลกรัม) หนัง (3 กิโลกรัม) และหัว กีบ (8 กิโลกรัม) สวนเนื้อ
แบงเปน 2 สวนคือ สวนเนื้อเยื่อไขมัน (fatty tissue) 15 กิโลกรัม และสวนเนื้อเยื่อเนื้อ
แดง (lean tissue) 42 กิโลกรัม สวนเนื้อเยื่อไขมันเปนไขมันแทรกอยูในสวนของกลามเนื้อ
และสวนของไขมัน สวนเนื้อเยื่อเนื้อแดงเปนเนื้อเยื่อเนื้อแดงที่อยูในสวนของกลามเนื้อ
และแทรกอยูในไขมัน ถานําเอาสวนของหัว หนังและกีบออก ภาพที่ 12.6
สุกรมีชีวิต (100 ก.ก.)
Empty body (95 ก.ก.)

สวนที่อยูในทางเดินอาหาร (5 ก.ก.)

ซาก (carcass) (75 ก.ก.)

ขน เลือด อวัยวะภายใน (20 ก.ก.)

เนื้อ
กระดูก
(57 ก.ก.) (7 ก.ก)

หนัง
หัว กีบ
(3 ก.ก.) (8 ก.ก.)

เนื้อเยื่อไขมัน (fatty tissue) (15 ก.ก.) เนื้อเยื่อเนื้อแดง (lean tissue) (42 ก.ก.)

กลามเนื้อ
(3 ก.ก.)

ไขมัน
(12 ก.ก.)

กลามเนื้อ
(40 ก.ก.)

ไขมัน
(2 ก.ก.)

ภาพที่ 12.6 สวนประกอบของสุกรเพศผูท ี่มีคุณภาพสูง
ที่มา : Whittemore (1998)
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ดังนั้นซากประกอบดวย กระดูก 10 เปอรเซ็นต เนื้อเยื่อไขมัน 23 เปอรเซ็นต
และเนื้อเยื่อเนื้อแดง 66 เปอรเซ็นต ซึ่งจะแตกตางกันเนื่องจากเพศ พันธุกรรม อาหารที่
ให และน้ําหนักกอนฆา

ข. การพิจารณาคุณภาพซากสุกร
คุณภาพซาก (Carcass quality) ดีหรือไม พิจารณาคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้
1. สัดสวนของปริมาณเนื้อแดงและไขมันในซาก ซากคุณภาพดีมี
อัตราสวนของกลามเนื้อตอไขมันสูง หรือมีเนื้อแดงในซากสูง
2. คุณภาพของเนื้อ เนื้อคุณภาพดีตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.1 ตัวบงชี้ลักษณะนารับประทานของเนื้อ (eating quality) ไดแก
ก. สีของเนื้อ ควรมีสีชมพู
ข. ลักษณะโครงสรางของกลามเนื้อ (texture) มีเสนใยของ
กลามเนื้อที่ละเอียดและมีความแนน ไมออนเหลว
ค. ความนุมของเนื้อดี
ง. กลิ่นและรสชาติดี
จ. ความชุมของเนื้อ (juiciness) ไมแหงแข็งหรือฉ่ําเกินไป
2.2 คุณคาทางสารอาหารของเนื้อ ขึ้นอยูกับปริมาณของคารโบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร นอกจากนี้แลวยังตองคํานึงถึงสวนประกอบและสัดสวน
ของกรดอะมิโน โปรตีนของสุกรนั้นวาสามารถนําไปใชประโยชนไดมากหรือนอย
2.3 เนื้อตองมีคุณสมบัติดังนี้
ก. สะอาดไมมีเชื้อโรคและพยาธิ (hygins)
ข. ไมมีสารพิษตกคางในเนื้อ (residues) สารตกคางในเนื้อ ไดแก
ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ยาปฏิชีวนะ ฮอรโมน เปนตน นอกจากนี้กาซพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยูใกลโรงฆาสัตวอาจจะซึมเขาทางผิวหนังได
2.4 เนื้อที่ดีตองมีคุณสมบัติทางการอุมน้ําสูง เนื้อที่ขาดคุณสมบัติดง
กลาวมีผลเสียดังนี้
ก. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําในเนื้อระหวางการเก็บสูง
ข. กอใหเกิดผลเสียหายและปญหาในการแปรรูปทําผลิตภัณฑเนื้อ
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ค. เปอรเซ็นตสูญเสียของการหุงตมสูง (cooking loss)
3. คุณภาพไขมัน คุณสมบัติในการพิจารณาคุณภาพไขมัน ไดแก สี กลิ่น
และความหนาแนน ไขมันมีคุณภาพดีตองไมมีสีผิดปกติ ถาเปนไขมันสุกรตองมีสีขาว

เนื้อสันนอกและมันสันหลังคุณภาพไมดี

เนื้อสันนอกและมันสันหลังคุณภาพดี

สามชั้นมีมันมาก

สามชั้นมีมันนอย

ภาพที่ 12.7 คุณภาพซากสุกร

ค. สวนประกอบทางเคมีของรางกายสุกร
สวนประกอบทางเคมีของรางกายสุกรระยะเจริญเติบโต
มีอัตราสวนของ
เนื้อแดง:ไขมัน:กระดูกแตกตางกัน แตประมาณไดวามีน้ํา 64 เปอรเซ็นต โปรตีน 16
เปอรเซ็นต ไขมัน 16 เปอรเซ็นต เถา 3 เปอรเซ็นต และคารโบไฮเดรตเล็กนอยในตับ
จากตารางที่ 12.2 จะเห็นวาขณะแรกเกิดสุกรมีไขมันต่ํา เมื่อน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นและระดับ
ปริมาณอาหารที่ใหสูงขึ้น ทําใหเปอรเซ็นตไขมันเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําลดลง และอัตราสวน
ของน้ําตอโปรตีนลดลง สวนประกอบของรางกายเปลี่ยนแปลงไปตามน้ําหนักตัวและเวลา
จากภาพที่ 12.7 จะเห็นวา ไขมันและโปรตีนในสวนประกอบของรางกายมีความสัมพันธ
กับการเพิ่มน้ําหนักตัวและเวลา ในระยะเล็กอายุไมเกิน 150 วัน ปริมาณไขมันในรางกาย
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นอยกวาโปรตีน จนเมื่ออายุ 130-170 วันหรือน้ําหนัก 80-110 กิโลกรัมจะมีปริมาณไขมัน
ตอโปรตีน (Lt:Pt) เทากับ 1:1 ซึ่งเปนสภาพที่เหมาะสมสําหรับฆา แตถาน้ําหนักมากขึ้น
ปริมาณไขมันตอโปรตีนจะสูงขึ้น จนกระทั่งเมื่อถึงวัยโตเต็มที่จะมีปริมาณไขมันตอโปรตีน
2:1 คือ Lt = 2 Pt ซึ่งจะมีผลตอปริมาณไขมันและเนื้อแดงของรางกายสุกร ดังภาพที่
12.8 และภาพที่ 12.9 ดังนั้นผูเลี้ยงสุกรขุนควรขายสุกรน้ําหนัก 80-110 กิโลกรัม
ตารางที่ 12.2 สวนประกอบทางเคมีของสุกรที่น้ําหนักตัวตางกัน (เปอรเซ็นต)
100 กิโลกรัม
เปอรเซ็นต
แรกเกิด
28 วัน ใหอาหารเต็มที่ ใหอาหารอยาง 150 กิโลกรัม
จํากัด
น้ํา
77
66
60
68
63
โปรตีน
18
16
15
17
16
ไขมัน
2
15
22
12
18
เถา 1/
3
3
3
3
3
หมายเหตุ : 1/ สวนประกอบของแรธาตุที่ปราศจากไขมันของสุกร (กรัม แรธาตุตอกิโลกรัม
เนื้อเยื่อรางกายที่ปราศจากไขมัน) ประกอบดวย แคลเซียม 12.0 ฟอสฟอรัส 7.9 โปแตสเซียม
2.8 โซเดียม 1.5 แมกนีเซียม 0.45 เหล็ก 0.09 สังกะสี 0.03 ทองแดง 0.003
ที่มา : Whittemore (1998)

ภาพที่ 12.8 การเจริญเติบโตของโปรตีนและไขมันตอเวลา [เนื้อเยื่อเนื้อแดง (lean tissue
mass) ประกอบดวย โปรตีนและน้ําและมีประมาณ 4 เทาของโปรตีนอยางเดียว]
ที่มา : Whittemore (1998)
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ภาพที่ 12.9 สวนประกอบสุกรระยะเจริญของเติบโตตามอายุ
ที่มา : Whittemore (1998)

12.8 คุณภาพของเนื้อสุกร
ก. เนื้อลักษณะ PSE (pale soft exudative)
ลักษณะเนื้อ PSE เปนเนื้อที่มีสีซีด (pale) เหลว (soft) และน้ําหยดออกมา
(exudative) โดยเมื่อดูลักษณะภายนอกมีสีซีดจางผิดปกติ เมื่อกดลงบนเนื้อจะออนยุบลง
ตามแรงกด บริเวณผิวหนาชิ้นเนื้อที่ถูกตัดจะมีน้ําซึมเยิ้มออกมา การเกิดลักษณะดังกลาว
เนื่องจากเกิดกระบวนการยอยสลายไกลโคเจนในกลามเนื้อและตับโดยไมใชออกซิเจน
(anaerobic metabolism) เกิดกรดแลคติกในเนื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหสภาพความ
เปนกรดมากขึ้น pH ต่ํากวา 5.7 และเนื้อมีอุณหภูมิสงู ขึ้นถึง 39-41 องศาเซลเซียส
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังสัตวตาย (ปกติเนื้อขณะมีชีวิตมี pH 5.6-5.7) กรดแลคติกที่เพิ่ม
มากขึ้นเปนสาเหตุทําใหโปรตีนที่ละลายในน้ําหรือน้ําเกลือเจือจาง ไดแก ไมโออัลบูมิน
(myoalbumin) ไมโอเจน (myogen) ไมโอกลอบิน (myoglobin) และกลอบูลนิ (globulin)
สูญเสียคุณสมบัติ ทําใหเกิดการตกตะกอนทับลงบนโปรตีนไมโอไฟบริลา (myofibrilar protein)
ซึ่งเปนโปรตีนที่เปนองคประกอบของเสนใยกลามเนื้อ มีผลทําใหโปรตีนไมโอไฟบริลาจับ
ตัวกับน้ําไดนอยลง เนื้อจึงขาดคุณสมบัติในการอุมน้ํา (water blinding capacity) น้ําจึง
ไหลหยดออกมาจากเนื้อ (exudates) สวนเสนใยกลามเนื้อจะอยูอยางหลวม ๆ ทําใหเนื้อ
คอนขางนิ่มและออนตัว การมีน้ําเยิ้มออกมาบริเวณผิวหนาของเนื้อ ทําใหแสงที่มากระทบ
ผิวเนื้อสะทอนออกมาไดมาก จึงทําใหเห็นเนื้อมีสีซีดจางกวาปกติ (ไมใชไมโอกลอบินซึ่ง
เปนเม็ดสีในเนื้อต่ํา) (ภาพที่ 12.10 และภาพที่ 12.11)
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สาเหตุที่ทําใหเนื้อเกิด PSE คือ
1. พันธุสุกร สุกรบางพันธุมีอัตราการเปน PSE ของเนื้อสูง เชน สุกรพันธุ
ดูรอค มีถึง 14 เปอรเซ็นต แฮมเชียร 25 เปอรเซ็นต เปนตน
2. ความเครียด เปนปจจัยสําคัญ หากสุกรตกใจมากหรือไดรับการทารุณ
ในขณะถูกสงโรงฆาจะทําใหเนื้อเกิด PSE ได

ข. เนื้อลักษณะ DFD (dark firm dry)
ลักษณะเนื้อ DFD เปนเนื้อที่มองดูลักษณะภายนอกมีสีคล้ํา เนื้อมีความแนน
แข็งกวาปกติ บริเวณผิวหนาตัดคอนขางแหง การเกิดลักษณะดังกลาวเนื่องจาก กอนสัตว
ถูกฆา ปริมาณไกลโคเจนในกลามเนื้อและตับถูกใชไปจนเกือบหมด เชน สัตวออนเพลีย
จากการเดินทางแลวถูกสั่งฆาทันที เมื่อสัตวตายจึงเกิดกระบวนการยอยสลายไกลโคเจน
ในกลามเนื้อและตับโดยไมใชออกซิเจนเพียงเล็กนอย ภายใน 1 ชั่วโมงหลังสัตวตาย มี
pH 6 หรือมากกวา และเมื่อ 24 ชั่วโมงยังคงที่อยู เนื้อที่มี pH สูงทําใหการเกาะกัน
ระหวางน้ํากับโปรตีนในเนื้อสูง เนื้อมีคุณสมบัติอุมน้ําไดดี ออกซิเจนจะแทรกตัวเขาไปอยู
ระหวางเสนใยของกลามเนื้อไดนอย น้ําซึมออกมาที่ผิวหนานอย ทําใหการสะทอนแสงบน
พื้นที่ผิวเนื้อเกิดขึ้นนอย เนื้อจึงมีสีคล้ําและคอนขางแหง (ภาพที่ 12.10 และภาพที่ 12.11)

ก

ข
ภาพที่ 12.10 คุณภาพเนื้อสุกร ก เนื้อปกติ ข เนื้อ PSE ค เนื้อ DFD

ค
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ภาพที่ 12.11 กราฟแสดง pH ลดลงหลังฆา 24 ชั่วโมงของซากสุกรปกติ DFD และ PSE

12.9 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพซากสุกร
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพซากสุกร มีดังนี้
1. พันธุหรือพันธุกรรมของสุกร สุกรที่ไดรับการปรับปรุงพันธุเพิ่มขีดความ
สามารถในการสะสมโปรตีน ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ประสิทธิภาพการใชอาหารดี
สะสมโปรตีนไดมาก และสะสมไขมันนอย เชน สุกรยุโรป เมื่อไดรับอาหารอยางเพียงพอ
สุกรจะมีการเจริญเติบโตไมมากไปกวาศักยภาพทางพันธุกรรมที่มีอยู การใหโปรตีนและ
กรดอะมิโนในปริมาณมากกวาการสะสมโปรตีนไดสูงสุด
สวนที่เหลือเปลี่ยนไปเปน
พลังงานสําหรับใชในการสังเคราะหไขมัน สวนสุกรที่มีพันธุกรรมเปนฮาโลเธนบวกหรือ
ลักษณะ PSS ไมทนตอสภาพความเครียด ทําใหสุกรเกิดความเครียดไดงาย มีผลตอ
คุณภาพซาก ทําใหเนื้อมีลักษณะ PSE เชน สุกรเพียวเตรียนและเบลเยี่ยมแลนดเรซ
ซึ่งเปนพันธุที่ใหคุณภาพซากดานปริมาณดีเลิศ เปอรเซ็นตเนื้อแดงในซากสูง แตเนื้อมี
โอกาสเปน PSE สูง
2. อายุและน้ําหนักตัวของสุกร มีความสัมพันธอยางสูงกับคุณภาพซาก สุกร
ที่มีอายุนอยหรือน้ําหนักตัวนอย มีปริมาณเนื้อแดงสูง ปริมาณไขมันนอย เนื้อนุม และสี
ของเนื้อซีดกวาสัตวที่มีอายุมาก
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3. เพศ ความแตกตางระหวางเพศมีผลตอสวนประกอบภายในซาก สุกรเพศ
ผูมีปริมาณเนื้อแดงสูงกวาสุกรเพศเมียที่มีน้ําหนักเทากัน สุกรเพศผูใหซากที่มีปริมาณ
เนื้อแดงสูง เปนผลจากฮอรโมนเทสโตสเตอโรนซึ่งกระตุนการสะสมโปรตีนในรางกาย ทํา
ใหซากมีเนื้อแดงสูงและเนื้อมีกลิ่นเหม็นซึ่งในเพศเมียไมมี สวนสุกรเพศเมียผลิตฮอรโมน
เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งทําใหกระตุนความอยากกินอาหาร
ทําใหอัตราการ
เจริญเติบโตเพิ่ม สวนสุกรเพศผูตอนมีการสะสมไขมันในซากสูง ดังนั้นสุกรเพศผูจะมี
สมรรถภาพการผลิตและการสะสมโปรตีนไดสูงกวาเพศเมียและเพศผูตอนตามลําดับ
4. อาหารและการใหอาหาร การจํากัดอาหารที่สุกรไดรับแตละวันเปนวิธีการ
หนึ่งที่ทําใหคุณภาพซากดีขึ้น การจํากัดอาหารอาจทําไดดวยการจํากัดปริมาณอาหารที่
สุกรไดรับแตละวัน หรือดวยการจํากัดปริมาณพลังงานในสูตรอาหารใหลดนอยลง ซึ่ง
หลักการคือ การลดปริมาณพลังงานที่สุกรไดรับจากอาหารในแตละวัน สุกรที่ไดรับอาหาร
อยางจํากัดมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํากวาสุกรที่ไดรับอาหารเต็มที่ แตปริมาณเนื้อแดง
มากกวา การเพิ่มระดับพลังงานในอาหารจะทําใหเปอรเซ็นตซากลดลง เปอรเซ็นตไขมัน
ในรางกายเพิ่มขึ้น และเปอรเซ็นตเนื้อแดงลดลง โดยปริมาณเนื้อแดงในซากลดลง
ประมาณ 0.55 เปอรเซ็นตตอเมกกะจูลที่เพิ่มใน DE intake (ดังตารางที่ 12.3)
นอกจากนี้สุกรที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมสูงตองการไลซีนตอพลังงานใน
อัตราสวนที่เหมาะสมเพื่อใหการเจริญเติบโตไดสูงสุด ประสิทธิภาพการใชอาหารดีที่สุด
และการสะสมโปรตีนไดสูงสุด อัตราสวนไลซีนตอพลังงานที่ตองการเพื่อการสะสมโปรตีน
ไดสูงสุดจะสูงกวาอัตราสวนไลซีนตอพลังงานที่ตองการเพื่อการเจริญเติบโตสูงสุดและ
ประสิทธิภาพการใชอาหารสูงสุด
5. การจัดการเลี้ยงดูและสภาพโรงเรือน คอกตองมีการทําความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ เพราะมูลมีเชื้อโรคที่เปนสาเหตุทําใหคุณภาพเนื้อดอยลง เชน เชื้อซัลโมเนลลา
และเชื้อคลอสติเดียม เปนตน นอกจากนี้ขั้นตอนการฆาก็มีความสําคัญ ภายในโรงฆาและ
เครื่องมือในการฆาตองสะอาด ถาไมหมั่นตรวจสอบความสะอาดจะทําใหซากที่ไดจากโรง
ฆามีเชื้อโรคสูง
6. การใหยาสุกร การรักษาสุกรโดยการใหกินยาหรือฉีดยาตองกระทําดวย
ความระมัดระวัง การใชเข็มฉีดยาตองใชเข็มที่สะอาดเพราะเข็มสกปรกทําใหเนื้อบริเวณที่
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7. ปริมาณน้ําที่ใหสุกร การใหสุกรกินน้ําอยางจํากัดคือ ใหน้ําเพียง 2 กิโลกรัม
ตออาหาร 1 กิโลกรัมจะทําใหสุกรใหซากที่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ํา แตไมทําใหสุกรมี
อัตราการเจริญเติบโตต่ําลง ถาใหน้ําอยางจํากัดเพียง 1.2 กิโลกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
จะทําใหสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตต่ําลง
ตารางที่ 12.3 สวนประกอบของรางกายสุกรสาวที่น้ําหนัก 45 กิโลกรัมที่ไดรับพลังงานที่
กินในอาหารแตกตางกัน 6 ระดับจากน้ําหนัก 20-45 กิโลกรัม
พลังงานที่กิน (เทาของพลังงานเพื่อการดํารงชีวิต, DEm) ผลของ DE ที่กิน

ซาก (% Empty body)
เนื้อแดง (%Empty body)
ไขมัน (%Empty body)
เนื้อแดงในซาก (%ซาก)

1.7
83.5
-

2.2
84.4
53.9
30.5
63.8

2.7
83.1
-

3.2
80.8
-

3.7
81.0
47.4
33.7
58.5

ad lib
80.9
-

***
**
*
**

หมายเหตุ : Ad libitum = 27.2 เมกกะจูลของ DE /วัน, DEm = พลังงานยอยไดสําหรับการ
ดํารงชีวิต (digestible energy for maintenance) 0.475 เมกกะจูลของ DE ตอ
กิโลกรัม metabolic body weight (BW0.75) (ARC, 1981)
ที่มา : Bikker et al. (1995)
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