
  

บทที่ 12 
การฆาและคุณภาพซากสุกร 

 

 
เน้ือสุกรคุณภาพดีตองไดมาจากสุกรท่ีมีคุณภาพดี มีการเจริญเติบโตตามปกติ 

การเลี้ยงดูดี และไมมีโรค ถาเน้ือไดมาจากสุกรท่ีแคระแกนหรือผอมจะมีคุณภาพเลว ไมมี
ความอรอยและเหนียว เพราะมีไขมันแทรกอยูในกลามเนื้อนอย นอกจากน้ีไมควรทําให
สุกรตกใจหรือเครียดกอนหรือขณะฆา เพราะทําใหเน้ือมีสีซีด น่ิม และแฉะ หรือถามีเลือด
ตกคางในกลามเนื้อมากกวาปกติ เน้ือน้ันจะเปนอาหารของจุลินทรีย จะทําใหเน้ือเนาเสียงาย  
ดังน้ันควรหลีกเลี่ยงการทําใหสุกรเครียดหรือไดรับบาดเจ็บกอนนํามาฆา และควรปฏิบัติ
ตอสุกรอยางนุมนวล 

     

12.1 ขั้นตอนกอนการฆาสุกร 
 

ก.  การขนสงสุกรกอนไปยังโรงฆาสุกร 
 

                 การขนสงสุกรไปยังโรงฆาสุกร ผูจับควรทําอยางนุมนวลและระมัดระวังอยา
ใหสุกรเกิดความเครียดหรือฟกซํ้า เพราะถาสุกรเครียดหรือฟกซํ้าจะทําใหนํ้าหนักสุกรลดลง 
คุณภาพซากเลว และอาจถึงตายได การขนสงจะทําใหนํ้าหนักสุกรลดลง 2-10 เปอรเซ็นต 
ข้ึนอยูกับ ขนาดของสุกร (สุกรใหญจะเสียนํ้าหนักมากกวาสุกรเล็ก) ระยะทางขนสง และ
สภาพภูมิอากาศขณะขนสง (ถาเกิน 27 องศาเซลเซียสจะทําใหนํ้าหนักสุกรลดลงมาก) 
นอกจากน้ีสุกรทองแกก็ไมควรนํามาฆา 

 

ข.  การตรวจสุกรกอนฆา 

 

                 โรงฆาสุกรมีคอกพักสุกรซ่ึงเตรียมสุกรไวเพื่อฆาในวันตอไป ขณะอยูคอกพัก
สัตวแพทยจะตรวจสุขภาพกอนนําไปฆา ถาสุกรอยูในสภาพที่ไมสมบูรณพอจะทําการ
รักษากอน ถาเปนโรคระบาดหรือโรคที่ติดตอถึงมนุษยและสัตวไดก็จะทําลายท้ิง 
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                 โรค พยาธิ และส่ิงผิดปกติ ท่ีพบมากในสุกรกอนฆา ไดแก โรคอหิวาตสุกร 
โรคปากและเทาเปอย โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคพิษสุนัขบา โรคเน้ืองอก โรคไฟลามทุง 
บาดแผล กระดูกหัก พยาธิไสเดือน พยาธิทริคิโนซีส พยาธิแสมา พยาธิเม็ดตุม เปนตน  
 

                 ขณะอยูในคอกพัก กอนนําไปฆาสุกรไมไดกินอาหารเปนเวลา 24 ช่ัวโมงแต
มีนํ้าใหกินตลอดเวลา เพื่อทําใหระบบการยอยอาหารของสุกรมีอาหารเหลืออยูนอย และ
ขับถายของเสียออกใหมากท่ีสุด ทําใหผาซากไดสะดวกและสะอาดไดเน้ือท่ีมีคุณภาพสูง 

 

ค.  การแบงเกรดสกุรกอนฆาตามคุณภาพและลกัษณะ 
  

                 สุกรท่ีถูกสงโรงฆาสัตวตางประเทศมีการแบงเกรดแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ และแตละทองถิ่น ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(USDA) แบงเกรดสุกรท่ีซ้ือขายกอนฆา เปน 5 เกรด คือ (ภาพที่ 12.1) 

 

                 1.  สุกรเกรด 1     สุกรมีลําตัวยาว  ลักษณะกลามเนื้อแนนมาก  ความหนา
ไขมันสันหลังเทากับหรือนอยกวา 1.2 น้ิว สะโพกกวางกวาบริเวณหลังและไหลมาก 
บริเวณสะโพกมีมัดกลามเนื้อแนนทําใหเห็นสุกรยืนขาถางและตรง ดานขางลําตัวและขอ
พับหลังตึงและกลมกลึง สวนคางตึงไมมีรอยยน แสดงวา มีเน้ือแดง 
                 2.  สุกรเกรด 2  สุกรมีลําตัวคอนขางยาว ลักษณะกลามเนื้อแนน ความหนา
ไขมันสันหลังเฉลี่ย 1.6 น้ิว สะโพกกวางกวาบริเวณไหลและหลังไมมาก สันหลังมีลักษณะ
กลมเต็มกวาสุกรเกรด 1 เพราะมีไขมันใตผิวหนังมากกวา ตนขามีไขมันพอกบาง ลําตัว 
หนาลึก บริเวณคางและขอพับเต็มอูม 
                 3.  สุกรกรด 3  สุกรมีลําตัวคอนขางส้ัน กลามเน้ือนอย  ความหนาไขมันสัน
หลังเฉล่ีย 1.9 น้ิว กลามเน้ือสะโพกเล็กทําใหเห็นสุกรยืนขาหางกันไมมาก บริเวณสะโพก
กวางพอ ๆ กับไหลและหลัง ตนขามีลักษณะไขมันพอกใตผิวหนัง ดานขางลําตัวหนาลึก 
ขอพับหลังเต็ม บริเวณคางหนาอูมและคลอยเล็กนอย 
                 4.  สุกรเกรด 4   สุกรมีลําตัวส้ัน อวน และมีไขมันใตผิวหนังมาก ความหนา
ไขมันสันหลังเฉลี่ย 2.2 น้ิว สะโพกแคบกวาไหลและหลัง กลามเนื้อนอยทําใหขาหลังยืน
ชิดกันมาก หลังแบนและมีรอยยนที่ขอขาหลัง ดานขางลําตัวลึกมาก บริเวณคางและขอ
พับเต็มอูมมาก          



                 5.  สุกรเกรด 5   สุกรมีคุณภาพต่ําสุด  ผอมมาก  ไขมันพอกใตผิวหนังนอย 
สะโพกเรียวยาว บริเวณสันหลังแคบเล็ก ผิวหนังเหี่ยวยน 

                   

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

                 ประเทศไทยการจัดแบงเกรดสุกรน้ัน พอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคาสุกร
มีชีวิตเอง ในชนบทราคาสุกรจะเหมาตามสภาพของสุกร สวนในทองถิ่นที่เจริญหรือ
กรุงเทพฯ จะรับซ้ือสุกรตามนํ้าหนัก โดยสุกรท่ีจะซ้ืออยูในชวงนํ้าหนัก 80-100 กิโลกรัม 
ถานํ้าหนักมากกวาน้ีอาจจะขอทอนน้ําหนักลงหรือตีราคาลดลงกิโลกรัมละ 0.50-1 บาท
แลวแตการตกลงกัน 
 

ง.  การแบงเกรดสกุรกอนฆาตามลักษณะเพศ 
 

สุกรท่ีซ้ือขายกอนสงฆา ไดแบงเกรดตามลักษณะเพศเปน 4 เกรดคือ                  
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                 1.  สุกรเพศผูตอน (barrow) และสุกรสาว (gilt)   จัดเปนสุกรประเภทที่ 1 
เลี้ยงเพื่อนํามาชําแหละเปนสุกรเน้ือท่ีนิยมซื้อกันมากในปจจุบัน สุกรเพศผูนิยมตอนตั้งแต
อายุนอย เพ่ือปองกันเนื้อสุกรมีกลิ่นเม่ือถูกนําไปปรุงอาหาร สวนสุกรสาวไมมีปญหา สุกร
ประเภทนี้ถูกสงไปยังโรงฆาเม่ือนํ้าหนัก 50-113 กิโลกรัม ซ่ึงจะใชสุกรท่ีมีนํ้าหนักเทาไร
น้ันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการนําเน้ือไปใช  
                 2.  แมสุกร (sow)    แมสุกรท่ีเคยใหลูกแลวหากนําไปชําแหละจะถูกจัดเปน
สุกรประเภทที่ 2 รองจากประเภทที่ 1 ตามปกติแมสุกรจะมีนํ้าหนักซากคิดเปนรอยละต่ํา
กวาและมีไขมันมากกวาสุกรประเภทที่ 1 ราคาท่ีพอคารับซ้ือจะถูกกวาสุกรประเภทท่ี 1 
และข้ึนอยูกับความสมบูรณและอายุของแมสุกรน้ัน 
                 3.  พอสุกรที่ถูกตอนแลว (stag)  พอสุกรท่ีถูกคัดท้ิงและถูกนํามาตอนกอน 
แลวเลี้ยงขุนไวระยะหน่ึงกอนจําหนาย สุกรประเภทนี้มีราคาตํ่ากวาสองประเภทแรก แตมี
ราคาสูงกวาสุกรเพศผูท่ียังไมตอน   
                 4.  สุกรเพศผู (boar) พอสุกรคัดท้ิงหรือสุกรเพศผูท่ียังไมไดตอน เน้ือมีกลิ่น
เหม็น พอคาจะรับซ้ือในราคาตํ่าท่ีสุด โดยอาจนําเน้ือแดงของสุกรประเภทนี้ไปทํากุนเชียง 
แหนม และหนังใชทําผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง   
 

12.2  ขั้นตอนการฆาสุกร 
 

การฆาสุกรเพ่ือใหมีคุณภาพซากดีน้ัน สุกรท่ีถูกนํามาฆาตองมีสุขภาพสมบูรณ 
ไมไดรับความบอบชํ้า ขบวนการฆาตองเอาเลือดออกจากรางกายใหมากท่ีสุด เพราะถา
เลือดคางอยูมาก ทําใหดูเหมือนวาซากสกปรกและเปนอาหารของจุลินทรีย ซ่ึงทําใหเน้ือ
สุกรเสียเร็ว 

 

ข้ันตอนการฆาสุกร มี 6 ข้ันตอนคือ 
 

1.  ใหสุกรอดอาหารประมาณ 24 ช่ัวโมง (fasting)   เพ่ือใหเลือดของสุกรออกได
เร็วเม่ือถูกแทงคอและอาหารจะตกคางในอวัยวะภายในนอย 

2.  ทําใหสุกรหมดความรูสึก (stunning)  อาจใชฆอน ปน หรือกระแสไฟฟา เพ่ือ
ทําใหสุกรสลบ 

 



3.  แทงคอ (sticking and bleeding)   โดยตัดเสนเลือดแดงใหญบริเวณคอ  
(jugular vein)  บางคนอาจฆาสุกรโดยแทงที่หัวใจโดยตรง 

4.  ลวกนํ้ารอนและขูดขน   (scalding and dehairing)     เม่ือเอาเลือดสุกรออก 
หมดแลวนําไปแชในถังนํ้าอุน อุณหภูมิ 56.5-71.1 องศาเซลเซียส หรืออาจสูงไดถึง 82.2 
องศาเซลเซียส ใชเวลา 2-3 นาที กรณีท่ีไมมีถังนํ้าอุนอาจใชกระสอบปานตมในน้ําเดือด 
แลวนํามาคลุมตัวสุกรใหท่ัวตัว แลวใชนํ้ารอนราดบนกระสอบปานน้ันอีก ท้ิงไวสักครู ลอง
ดึงขนบริเวณหลังดู ถาเร่ิมหลุดจึงใชมีดขูดขนออกใหหมด สวนบริเวณขาและหางใชถังตัก
นํ้ารอนแชแลวใชมือจุมนํ้าเย็นรูดขนออก 

5.  ตัดหัวและเอาอวัยวะภายในออก (wading and evisceration)    ถาทําไดเอา
ซากแขวนกอนแลวจึงตัดหัวออก ผาเอาอวัยวะภายในออก (ระวังอยาใหมีดโดนอวัยวะ
ภายใน) เสร็จแลวลางใหสะอาด  

6.  ผาซาก (splitting)    ใชเลื่อยผาคร่ึงตามความยาวของซากออกเปน  2  สวน
เทากัน  ภาพที่ 12.2  นําซากไปแช (chilling) ไวท่ีอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง ซากท่ีไดเรียก ซากเย็น  
  

 
 

ภาพที่ 12.2  ซากสุกร ผาคร่ึงตามความยาว 
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12.3  การตรวจซากสุกร 
 

หลังจากฆาสุกรแลว สัตวแพทยจะทําการตรวจซาก ตามปกติซากสุกรถูกแขวน
ยกข้ึน โดยใชตะขอเกี่ยวท่ีเอ็นขอเทาท้ังสองขาง โดยตรวจสภาพทั่วไปกอน เชน ความ
สมบูรณของซาก แผลฟกชํ้า บวมน้ํา เลือดตกคางในซาก เพศของสุกร กลิ่นซาก 
หลังจากน้ันจะตรวจซากอยางละเอียดดังน้ี 

 

1.  หัว ตรวจวาผิดปกติหรือไม ผาตอมนํ้าเหลืองท่ีใตคาง ใบหนา และหู ดูวามี
วิการของวัณโรคหรือไม 

2.  ตรวจดูซาก  โดยผาตอมนํ้าเหลืองท่ีขาหนีบ กระดูกเชิงกราน  และบั้นเอว 
3.  ตรวจอวัยวะภายใน เชน 

                -  หัวใจ ดูลักษณะภายนอกและใชมือคลํา 
                -  ปอด ใชมือคลําและผาตอมนํ้าเหลืองดู 
                -  ลําไส  กระเพาะอาหาร  สังเกตดวยตาวาผิดปกติหรือไม  และผาตอม- 
นํ้าเหลืองท่ีลําไสและกระเพาะอาหารดู     
                -  ตับ ผาตอมนํ้าเหลืองท่ีเสนเลือดดําท่ีจะไปสูตับและตรวจวาผิดปกติหรือไม 
                -  มาม ดูรูปรางผิดปกติหรือไม ถาสงสัยใหผาดูภายใน 
                -  ไต ลอกเยื่อหุมไตออก ตรวจดูวามีวิการของโรคอหิวาตสุกรหรือไม 

 

12.4  การตัดแตงซากสุกร  
 

การตัดแตงซากสุกรแบบสากล สามารถทําไดตามรอยเสนทึบ ภาพที่ 12.3 ดังน้ี 
 

1.  ตัดกระดูกขอเทาหนาและเทาหลัง (fore and hind foot bones) เพ่ือตัดสวน
ขาออก 

2.  ตัดสวนไหล (shoulder) ระหวางกระดูกซ่ีโครงท่ี 2 และ 3  ตัดตรงต้ังฉากกับ
ลําตัว เอากระดูกซ่ีโครงกับกระดูกตนคอออก 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) 

 



3.  ตัดเน้ือขาหลัง (ham) ออกจากสวนลําตัวหางจากกระดูกสะโพก (aitch bone) 
4-5 เซนติเมตร ตัดใหต้ังฉากกับขาหลัง เอากระดูกหางออก และเลาะเอาไขมันออกจาก
สวนของตนขาไปตลอดแนวใหเหลือมันหนา ½-1 เซนติเมตร 

4.  แยกสวนของเนื้อสันหลัง (loin) ออกจากเน้ือพ้ืนทอง (belly) โดยตัดออกจาก
จุดหางจากกระดูกสะบักมาทางดานหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ไปยังขอตอท่ีอยูชิดกับ
กระดูกสะโพก ตัดใหขนานกับแนวของกระดูกสันหลัง แลวตัดไขมันสันหลังออกใหเหลือ
หนา ½-1 เซนติเมตร 

5.  แยกสวนของกระดูกซ่ีโครง (spare rib) ออก หลังจากน้ันตัดสวนของพื้นทอง
ดานขางของลําตัว โดยตัดใหเปนแผนส่ีเหลี่ยมมุมฉากจะไดเนื้อสามช้ัน (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 นํ้าหนัก
ซาก ความหนามันสันหลัง ความยาวซาก นํ้าหนักขาหลัง พื้นท่ีหนาตัดเน้ือสัน เปนตน 
ทําใหทราบวาสุกรมีคุณภาพซากไดมาตรฐานหรือไม ขอมูลทางซากที่ควรทราบดังน้ี 

 

1.  นํ้าหนักมีชีวิตกอนฆา ตองอดอาหารกอนฆา 24 ช่ัวโมง 
2.  นํ้าหนักซาก (carcass) หมายถึง นํ้าหนักของสุกรหลังฆา ซ่ึงไมรวมเลือด ขน 

หัว และอวัยวะภายใน ยกเวนไตยังคงติดอยูกับซาก การตัดหัวสุกรจะตัดใหสวนของคาง
ติดอยูกับซาก นํ้าหนักซากท่ีได เรียกวา นํ้าหนักซากอุน (hot carcass weight) ถาจะ
เปลี่ยนเปนนํ้าหนักซากเย็น (chilled carcass weight) ใหหักนํ้าหนักของซากอุนออก 3 
เปอรเซ็นต 

3.  เปอรเซ็นตซาก (dressing หรือ killing-out percentage) หมายถึง   
อัตราสวนนํ้าหนักซากเย็นตอนํ้าหนักสุกรมีชีวิต คิดเปนเปอรเซ็นต            
 

               เปอรเซ็นตซาก     =      _น้ําหนักซากเย็น_ x 100  
                                               น้ําหนักสุกรมีชีวติ  
 

               ปจจัยที่มีผลตอเปอรเซ็นตซากคือ  
 

               ก.  รูปรางของสุกร สุกรท่ีอวนจะมีเปอรเซ็นตนํ้าหนักซากสูงกวาสุกรผอม 
               ข.  ปริมาณอาหารที่มีอยูในอวัยวะตาง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร ถามี 
ปริมาณอาหารตกคางอยูในทางเดินอาหารมาก เชน กรณีท่ีไมไดอดอาหารประมาณ 24 
ช่ัวโมงกอนฆา จะทําใหเปอรเซ็นตซากตํ่า 
               ค.  อายุของสุกร  สุกรท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีนํ้าหนักตัวมากขึ้น นํ้าหนักซากจะ 
มากข้ึนดวย ตารางที่ 12.1 
               ง.  นํ้าหนักของสุกรกอนฆา สุกรมีนํ้าหนักตัวมากขึ้นจะมีเปอรเซ็นตซากมาก  
นํ้าหนักกอนฆา 80-100 กิโลกรัมจะไดคุณภาพซากดี มีเน้ือแดงสูงและไขมันตํ่า  

4.  ความหนาไขมันสันหลัง (back fat) ผาซากสุกรตามยาวออกเปนสองซีก
ซายและขวาเทา ๆ กัน แลววัดความหนาของไขมันสันหลังเฉลี่ยจาก 3 จุดคือ ภาพที่ 12.4 

 
 



   
ภาพที่ 12.4  ตําแหนงวัดไขมันสันหลัง                      ภาพที่ 12.5  การวัดพื้นที่หนาตัดเน้ือสัน 

ก.  ตําแหนงของไขมันสันหลังตรงกับกระดูกซ่ีโครงซ่ีแรก                
ข.  ตําแหนงของไขมันสันหลังตรงกับกระดูกซ่ีโครงซ่ีสุดทาย                
ค.  ตําแหนงของไขมันสันหลังตรงกับกระดูกสันหลังชวงบั้นเอว (lumbar                 

vertebra) ขอสุดทาย   
 

ตารางที่ 12.1  อายุ นํ้าหนักมีชีวิต เม่ือถูกสงโรงฆา และนํ้าหนักซากของสุกร 
 

อายุสงโรงฆา (สัปดาห) น้ําหนักมีชีวิต (กิโลกรัม) น้ําหนักซาก (เปอรเซ็นต) 
14-16 45-55 70-73 
16-20 70-80 72-74 
22-26 85-95 73-75 
28-32 115-130 75-80 
ที่มา : Goodwin (1980) อางโดยวินัย (2527) 
 

5.  พื้นที่หนาตัดเน้ือสัน (loin eye area)  วัดจากซากซีกซายหรือขวา   โดยตัด
สวนของเนื้อสันหลังตรงตําแหนงระหวางกระดูกซ่ีโครงที่ 10 และ 11 ใชกระดาษเขียน
แบบทาบบนหนาตัดเน้ือสัน แลวใชดินสอลากตามเสนรอบวงของกลามเนื้อมัดน้ีโดยรอบ 
นําไปวัดพ้ืนท่ีดวยเครื่องมือวัดพ้ืนที่ใบไม พื้นท่ีหนาตัดของเน้ือสันน้ีมีความสัมพันธ
โดยตรงกับปริมาณเน้ือแดงของซาก ภาพที่ 12.5  

6.  ความยาวซาก  (Carcass length) วัดจากซีกซายหรือขวาจากกระดูกซ่ีโครง
ซ่ีแรกท่ีติดกับกระดูกสันหลัง (anterior edge of the rib near the vertebral column) ถงึ
จุดหนาสุดของกระดูกสะโพกของซาก (anterior of the aitch bone) 
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7.  นํ้าหนักขาหลัง (ham)     ตัดซากโดยใชมีดเลาะไปตามแนวของสีขาง (flank) 
ดิดตอกับกลามเนื้อใหญของขาหลัง เสร็จแลวใชมีดตัดเปนแนวตั้งฉากกับแนวแขง โดย
ตัดใตกระดูกสะโพกลงประมาณ 1½ น้ิว ซ่ึงสวนที่ตัดน้ีจะไปตัดท่ีกระดูกสันหลังชวงกน
กบ (sacral vertebra) ขอท่ี 3 พอดี และตัดแขง (hind foot) ออก สวนท่ีเหลืออยูคือ สวน
ขาหลัง 
 

12.6 การจัดเกรดซากสุกร 
 

การจัดเกรดซากสุกรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา 
แบงเปน 5 เกรดคือ 

 

1.  ซากสุกรเกรด 1 (U.S.No.1) ขนาดซากยาว ปริมาณเน้ือแดงมาก โดยมีเน้ือ
แดง 4 สวน ไดจากสวนขาหลัง (ham) สวนสันหลัง (loin) สวนไหล (boston butt) และ
สวนขาหนา (picnic) รวมกันเทากับหรือมากกวา 53 เปอรเซ็นต และมีไขมันนอย ซ่ึง
ความหนาของมันสันหลังของซากนอยกวา 1.3-1.6 น้ิว คุณภาพของเนื้อพบวา เน้ือสัน
คอนขางแนน (slightly firm) ไขมันแทรกในเนื้อเล็กนอย และเน้ือมีสีชมพูถึงสีแดง 

2.  ซากสุกรเกรด 2 (U.SNo.2)     ขนาดซากคอนขางยาว   เน้ือแดง 4 สวนอยู
ระหวาง 50-52.9 เปอรเซ็นต และความหนามันสันหลังของซากอยูระหวาง 1.6-1.9 น้ิว       

3.  ซากสุกรเกรด 3 (U.S.No.3)  เน้ือแดงคอนขางนอยคือ เน้ือแดง 4 สวนอยู
ระหวาง 47-49.9 เปอรเซ็นต และมันมาก ซ่ึงความหนามันสันหลังของซากอยูระหวาง 
1.9-2.2 น้ิว    

4.  ซากสุกรเกรด 4 (U.S.No.4)       เน้ือแดง 4 สวนตํ่ากวา 47 เปอรเซ็นต และ
ความหนามันสันหลังของซากมากกวา 2.2 น้ิว ซากสุกรเกรดน้ีมีคุณภาพของเนื้อแดงดี 

5.  ซากสุกรเกรด 5 (U.S.Utility)    เน้ือแดงคุณภาพตํ่า เน้ือเหลว และมีนํ้าเยิ้ม 
(soft and oily) 
 
 
 
 
 



12.7 คุณภาพซาก  
 

ซากสุกร  หมายถึง   รางกายสุกรภายหลังจากถูกฆา  ซากประกอบดวย สวน- 
ประกอบของรางกายท่ีสําคัญ 3 สวนคือ กระดูก กลามเนื้อ และไขมัน  

 

ก.  สวนประกอบของซากสุกร 
 

                สุกรท่ีถูกฆาเม่ือนําเอาเลือด ขน อวัยวะภายใน และสวนที่อยูในทางเดิน
อาหารออกแลวจะไดซาก 75 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักมีชีวิต ซ่ึงประกอบดวย เน้ือ (57 
กิโลกรัม) กระดูก (7 กิโลกรัม) หนัง (3 กิโลกรัม) และหัว กีบ (8 กิโลกรัม) สวนเน้ือ
แบงเปน 2 สวนคือ สวนเนื้อเยื่อไขมัน (fatty tissue) 15 กิโลกรัม และสวนเนื้อเยื่อเน้ือ
แดง (lean tissue) 42 กิโลกรัม สวนเน้ือเยื่อไขมันเปนไขมันแทรกอยูในสวนของกลามเน้ือ
และสวนของไขมัน สวนเน้ือเยื่อเน้ือแดงเปนเน้ือเยื่อเน้ือแดงท่ีอยูในสวนของกลามเน้ือ
และแทรกอยูในไขมัน ถานําเอาสวนของหัว หนังและกีบออก ภาพที่ 12.6   
 

                                                           สุกรมีชีวิต (100 ก.ก.) 
 

                Empty body (95 ก.ก.)                                     สวนท่ีอยูในทางเดินอาหาร (5 ก.ก.) 
 
 

              ซาก (carcass) (75 ก.ก.)                                    ขน เลือด อวัยวะภายใน (20 ก.ก.) 
 

 

 

เน้ือ         กระดูก        หนัง       หัว กีบ             

        (57 ก.ก.)    (7 ก.ก)      (3 ก.ก.)    (8 ก.ก.) 
    
 

เน้ือเยื่อไขมัน (fatty tissue) (15 ก.ก.)    เน้ือเยื่อเนื้อแดง (lean tissue) (42 ก.ก.)    
 

 
      

กลามเนื้อ         ไขมัน                        กลามเน้ือ           ไขมัน 
(3 ก.ก.)         (12 ก.ก.)                     (40 ก.ก.)           (2 ก.ก.) 
 

ภาพที่ 12.6  สวนประกอบของสุกรเพศผูที่มีคุณภาพสูง     
ที่มา : Whittemore (1998) 
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ดังน้ันซากประกอบดวย กระดูก 10 เปอรเซ็นต เน้ือเยื่อไขมัน 23 เปอรเซ็นต 
และเน้ือเยื่อเน้ือแดง 66 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะแตกตางกันเน่ืองจากเพศ พันธุกรรม อาหารที่
ให และนํ้าหนักกอนฆา  

 

ข.  การพิจารณาคุณภาพซากสุกร 
 

                 คุณภาพซาก (Carcass quality) ดีหรือไม พิจารณาคุณสมบัติท่ีสําคัญดังน้ี 
 

                 1.  สัดสวนของปริมาณเน้ือแดงและไขมันในซาก     ซากคณุภาพดีมี 
อัตราสวนของกลามเน้ือตอไขมันสูง หรือมีเน้ือแดงในซากสูง 
                 2.  คุณภาพของเนื้อ เน้ือคุณภาพดีตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
                      2.1  ตัวบงช้ีลักษณะนารับประทานของเนื้อ (eating quality) ไดแก  
                             ก.  สีของเนื้อ ควรมีสีชมพู 
                             ข.  ลักษณะโครงสรางของกลามเนื้อ (texture)   มีเสนใยของ 
กลามเนื้อท่ีละเอียดและมีความแนน ไมออนเหลว 
                             ค.  ความนุมของเนื้อดี 
                             ง.  กลิ่นและรสชาติดี  
                             จ.  ความชุมของเนื้อ (juiciness)  ไมแหงแข็งหรือฉ่ําเกินไป 
                      2.2  คุณคาทางสารอาหารของเนื้อ  ข้ึนอยูกับปริมาณของคารโบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร นอกจากนี้แลวยังตองคํานึงถึงสวนประกอบและสัดสวน
ของกรดอะมิโน โปรตีนของสุกรน้ันวาสามารถนําไปใชประโยชนไดมากหรือนอย 
                      2.3  เน้ือตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                            ก.  สะอาดไมมีเช้ือโรคและพยาธิ (hygins) 
                            ข.  ไมมีสารพิษตกคางในเน้ือ (residues)  สารตกคางในเนื้อ  ไดแก  
ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ยาปฏิชีวนะ ฮอรโมน เปนตน นอกจากนี้กาซพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยูใกลโรงฆาสัตวอาจจะซึมเขาทางผิวหนังได            
                      2.4  เน้ือท่ีดีตองมีคุณสมบัติทางการอุมนํ้าสูง  เนื้อท่ีขาดคุณสมบัติดง
กลาวมีผลเสียดังน้ี 
                            ก.  เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าในเนื้อระหวางการเก็บสูง 
                            ข.  กอใหเกิดผลเสียหายและปญหาในการแปรรูปทําผลิตภัณฑเน้ือ 



ค.  เปอรเซ็นตสูญเสียของการหุงตมสูง (cooking loss)                             

                 3.  คุณภาพไขมัน  คุณสมบัติในการพิจารณาคุณภาพไขมัน  ไดแก  สี กลิ่น 
และความหนาแนน ไขมันมีคุณภาพดีตองไมมีสีผิดปกติ ถาเปนไขมันสุกรตองมีสีขาว  
 

   

     เน้ือสันนอกและมันสันหลังคุณภาพไมดี            เน้ือสันนอกและมันสันหลังคณุภาพดี 

   
สามชั้นมีมันมาก                                       สามชั้นมีมันนอย 

 

ภาพที่ 12.7  คุณภาพซากสุกร 
      

ค.  สวนประกอบทางเคมีของรางกายสุกร 
 

                 สวนประกอบทางเคมีของรางกายสุกรระยะเจริญเติบโต  มีอัตราสวนของ
เน้ือแดง:ไขมัน:กระดูกแตกตางกัน แตประมาณไดวามีนํ้า 64 เปอรเซ็นต โปรตีน 16 
เปอรเซ็นต ไขมัน 16 เปอรเซ็นต เถา 3 เปอรเซ็นต และคารโบไฮเดรตเล็กนอยในตับ 
จากตารางที่ 12.2 จะเห็นวาขณะแรกเกิดสุกรมีไขมันตํ่า เม่ือนํ้าหนักตัวเพิ่มข้ึนและระดับ
ปริมาณอาหารท่ีใหสูงข้ึน ทําใหเปอรเซ็นตไขมันเพิ่มข้ึน ปริมาณน้ําลดลง และอัตราสวน
ของน้ําตอโปรตีนลดลง สวนประกอบของรางกายเปลี่ยนแปลงไปตามน้ําหนักตัวและเวลา 
จากภาพท่ี 12.7 จะเห็นวา ไขมันและโปรตีนในสวนประกอบของรางกายมีความสัมพันธ
กับการเพิ่มนํ้าหนักตัวและเวลา ในระยะเล็กอายุไมเกิน 150 วัน  ปริมาณไขมันในรางกาย 
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นอยกวาโปรตีน จนเม่ืออายุ 130-170 วันหรือนํ้าหนัก 80-110 กิโลกรัมจะมีปริมาณไขมัน
ตอโปรตีน (Lt:Pt) เทากับ 1:1 ซ่ึงเปนสภาพท่ีเหมาะสมสําหรับฆา แตถานํ้าหนักมากข้ึน
ปริมาณไขมันตอโปรตีนจะสูงข้ึน จนกระท่ังเมื่อถึงวัยโตเต็มท่ีจะมีปริมาณไขมันตอโปรตีน 
2:1 คือ Lt = 2 Pt  ซ่ึงจะมีผลตอปริมาณไขมันและเน้ือแดงของรางกายสุกร ดังภาพที่ 
12.8 และภาพที่ 12.9 ดังนั้นผูเลี้ยงสุกรขุนควรขายสุกรนํ้าหนัก 80-110 กิโลกรัม 

 

ตารางที่ 12.2  สวนประกอบทางเคมีของสุกรที่นํ้าหนักตัวตางกัน (เปอรเซ็นต) 
 

             100 กิโลกรัม 
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เปอรเซ็นต แรกเกิด 28 วัน ใหอาหารเต็มที่ ใหอาหารอยาง
จํากัด 

150 กิโลกรัม 

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 แรธาตุตอกิโลกรมั
เน้ือเยื่อรางกายที่ปราศจากไขมัน) 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 [เน้ือเยื่อเนื้อแดง (lean tissue  
                 mass) ประกอบดวย โปรตนีและน้ําและมีประมาณ 4 เทาของโปรตนีอยางเดียว] 
ที่มา : Whittemore (1998) 



 
 

ภาพที่ 12.9  สวนประกอบสุกรระยะเจรญิของเติบโตตามอายุ 
ที่มา : Whittemore (1998) 

        
12.8  คุณภาพของเนื้อสุกร 
 

ก.  เนื้อลักษณะ PSE (pale soft exudative)  
 

                 ลักษณะเน้ือ PSE เปนเน้ือท่ีมีสีซีด (pale) เหลว (soft) และนํ้าหยดออกมา 
(exudative) โดยเม่ือดูลักษณะภายนอกมีสีซีดจางผิดปกติ เม่ือกดลงบนเน้ือจะออนยุบลง
ตามแรงกด บริเวณผิวหนาช้ินเนื้อท่ีถูกตัดจะมีนํ้าซึมเยิ้มออกมา การเกิดลักษณะดังกลาว
เน่ืองจากเกิดกระบวนการยอยสลายไกลโคเจนในกลามเน้ือและตับโดยไมใชออกซิเจน 
(anaerobic metabolism) เกิดกรดแลคติกในเนื้อเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหสภาพความ
เปนกรดมากข้ึน pH ตํ่ากวา 5.7 และเน้ือมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง 39-41 องศาเซลเซียส 
ภายใน 1  ช่ัวโมงหลังสัตวตาย  (ปกติเน้ือขณะมีชีวิตมี pH 5.6-5.7)  กรดแลคติกท่ีเพิ่ม
มากข้ึนเปนสาเหตุทําใหโปรตีนที่ละลายในน้ําหรือนํ้าเกลือเจือจาง ไดแก ไมโออลับูมิน 
(myoalbumin) ไมโอเจน (myogen) ไมโอกลอบิน (myoglobin) และกลอบูลนิ (globulin)   
สูญเสียคุณสมบัติ ทําใหเกิดการตกตะกอนทับลงบนโปรตีนไมโอไฟบริลา (myofibrilar protein) 
ซ่ึงเปนโปรตีนที่เปนองคประกอบของเสนใยกลามเน้ือ มีผลทําใหโปรตีนไมโอไฟบริลาจับ
ตัวกับนํ้าไดนอยลง เน้ือจึงขาดคุณสมบัติในการอุมนํ้า (water blinding capacity) นํ้าจึง
ไหลหยดออกมาจากเนื้อ (exudates) สวนเสนใยกลามเนื้อจะอยูอยางหลวม ๆ  ทําใหเนื้อ
คอนขางน่ิมและออนตัว การมีนํ้าเยิ้มออกมาบริเวณผิวหนาของเน้ือ ทําใหแสงที่มากระทบ
ผิวเน้ือสะทอนออกมาไดมาก จึงทําใหเห็นเน้ือมีสีซีดจางกวาปกติ (ไมใชไมโอกลอบินซ่ึง
เปนเม็ดสีในเน้ือตํ่า) (ภาพที่ 12.10 และภาพที่ 12.11)                 
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สาเหตุที่ทําใหเน้ือเกิด PSE คือ                  
 

                 1.  พันธุสุกร สุกรบางพันธุมีอัตราการเปน PSE ของเนื้อสูง  เชน  สุกรพันธุ
ดูรอค  มีถึง 14 เปอรเซ็นต แฮมเชียร 25 เปอรเซ็นต เปนตน 
                 2.  ความเครียด เปนปจจัยสําคัญ   หากสุกรตกใจมากหรือไดรับการทารุณ
ในขณะถูกสงโรงฆาจะทําใหเน้ือเกิด PSE ได 

 

ข.  เนื้อลักษณะ DFD (dark firm dry)   
 

                ลักษณะเน้ือ DFD เปนเน้ือท่ีมองดูลักษณะภายนอกมีสีคล้ํา เน้ือมีความแนน
แข็งกวาปกติ บริเวณผิวหนาตัดคอนขางแหง การเกิดลักษณะดังกลาวเน่ืองจาก กอนสัตว
ถูกฆา ปริมาณไกลโคเจนในกลามเน้ือและตับถูกใชไปจนเกือบหมด เชน สัตวออนเพลีย
จากการเดินทางแลวถูกส่ังฆาทันที เม่ือสัตวตายจึงเกิดกระบวนการยอยสลายไกลโคเจน
ในกลามเนื้อและตับโดยไมใชออกซิเจนเพียงเล็กนอย ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังสัตวตาย มี 
pH 6 หรือมากกวา และเมื่อ 24 ช่ัวโมงยังคงที่อยู เน้ือท่ีมี pH สูงทําใหการเกาะกัน
ระหวางนํ้ากับโปรตีนในเนื้อสูง เน้ือมีคุณสมบัติอุมนํ้าไดดี ออกซิเจนจะแทรกตัวเขาไปอยู
ระหวางเสนใยของกลามเน้ือไดนอย นํ้าซึมออกมาท่ีผิวหนานอย ทําใหการสะทอนแสงบน
พื้นท่ีผิวเน้ือเกิดข้ึนนอย เน้ือจึงมีสีคล้ําและคอนขางแหง (ภาพที่ 12.10 และภาพที่ 12.11)                 
 

      ก  

ข        ค 
ภาพที่ 12.10  คุณภาพเนื้อสุกร  ก เน้ือปกติ   ข  เน้ือ PSE   ค  เนื้อ DFD  
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ภาพที่ 12.11  กราฟแสดง pH ลดลงหลังฆา 24 ชั่วโมงของซากสุกรปกติ DFD และ PSE    
 

12.9  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพซากสุกร 
 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพซากสุกร มีดังน้ี 
 

1.  พันธุหรือพันธุกรรมของสุกร    สุกรท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการสะสมโปรตีน ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ประสิทธิภาพการใชอาหารดี 
สะสมโปรตีนไดมาก และสะสมไขมันนอย เชน สุกรยุโรป เม่ือไดรับอาหารอยางเพียงพอ
สุกรจะมีการเจริญเติบโตไมมากไปกวาศักยภาพทางพันธุกรรมท่ีมีอยู การใหโปรตีนและ
กรดอะมิโนในปริมาณมากกวาการสะสมโปรตีนไดสูงสุด สวนท่ีเหลือเปลี่ยนไปเปน
พลังงานสําหรับใชในการสังเคราะหไขมัน สวนสุกรท่ีมีพันธุกรรมเปนฮาโลเธนบวกหรือ
ลักษณะ PSS ไมทนตอสภาพความเครียด ทําใหสุกรเกิดความเครียดไดงาย มีผลตอ
คุณภาพซาก ทําใหเนื้อมีลักษณะ PSE เชน สุกรเพียวเตรียนและเบลเยี่ยมแลนดเรซ   
ซ่ึงเปนพันธุท่ีใหคุณภาพซากดานปริมาณดีเลิศ เปอรเซ็นตเน้ือแดงในซากสูง แตเน้ือมี
โอกาสเปน PSE สูง 

 

2.  อายุและนํ้าหนักตัวของสุกร  มีความสัมพันธอยางสูงกับคุณภาพซาก สุกร
ท่ีมีอายุนอยหรือนํ้าหนักตัวนอย มีปริมาณเน้ือแดงสูง ปริมาณไขมันนอย เน้ือนุม และสี
ของเนื้อซีดกวาสัตวท่ีมีอายุมาก  
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3.  เพศ  ความแตกตางระหวางเพศมีผลตอสวนประกอบภายในซาก    สุกรเพศ
ผูมีปริมาณเน้ือแดงสูงกวาสุกรเพศเมียท่ีมีนํ้าหนักเทากัน สุกรเพศผูใหซากท่ีมีปริมาณ
เน้ือแดงสูง เปนผลจากฮอรโมนเทสโตสเตอโรนซึ่งกระตุนการสะสมโปรตีนในรางกาย  ทํา
ใหซากมีเน้ือแดงสูงและเนื้อมีกลิ่นเหม็นซ่ึงในเพศเมียไมมี สวนสุกรเพศเมียผลิตฮอรโมน
เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งทําใหกระตุนความอยากกินอาหาร ทําใหอัตราการ
เจริญเติบโตเพิ่ม สวนสุกรเพศผูตอนมีการสะสมไขมันในซากสูง ดังน้ันสุกรเพศผูจะมี
สมรรถภาพการผลิตและการสะสมโปรตีนไดสูงกวาเพศเมียและเพศผูตอนตามลําดับ 
 

4.  อาหารและการใหอาหาร  การจํากัดอาหารท่ีสุกรไดรับแตละวันเปนวิธีการ
หน่ึงท่ีทําใหคุณภาพซากดีข้ึน การจํากัดอาหารอาจทําไดดวยการจํากัดปริมาณอาหารที่
สุกรไดรับแตละวัน หรือดวยการจํากัดปริมาณพลังงานในสูตรอาหารใหลดนอยลง ซ่ึง
หลักการคือ การลดปริมาณพลังงานที่สุกรไดรับจากอาหารในแตละวัน สุกรท่ีไดรับอาหาร
อยางจํากัดมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํากวาสุกรท่ีไดรับอาหารเต็มท่ี แตปริมาณเน้ือแดง
มากกวา การเพ่ิมระดับพลังงานในอาหารจะทําใหเปอรเซ็นตซากลดลง เปอรเซ็นตไขมัน
ในรางกายเพิ่มข้ึน และเปอรเซ็นตเน้ือแดงลดลง โดยปริมาณเน้ือแดงในซากลดลง
ประมาณ 0.55 เปอรเซ็นตตอเมกกะจูลที่เพ่ิมใน DE intake (ดังตารางที่ 12.3)  

 

                      นอกจากน้ีสุกรท่ีมีศักยภาพทางพันธุกรรมสูงตองการไลซีนตอพลังงานใน
อัตราสวนท่ีเหมาะสมเพื่อใหการเจริญเติบโตไดสูงสุด ประสิทธิภาพการใชอาหารดีท่ีสุด 
และการสะสมโปรตีนไดสูงสุด  อัตราสวนไลซีนตอพลังงานท่ีตองการเพ่ือการสะสมโปรตีน
ไดสูงสุดจะสูงกวาอัตราสวนไลซีนตอพลังงานท่ีตองการเพ่ือการเจริญเติบโตสูงสุดและ
ประสิทธิภาพการใชอาหารสูงสุด  

 

5.  การจัดการเลี้ยงดูและสภาพโรงเรือน  คอกตองมีการทําความสะอาดอยาง
สมํ่าเสมอ เพราะมูลมีเช้ือโรคท่ีเปนสาเหตุทําใหคุณภาพเนื้อดอยลง เชน เช้ือซัลโมเนลลา 
และเช้ือคลอสติเดียม เปนตน นอกจากน้ีข้ันตอนการฆาก็มีความสําคัญ ภายในโรงฆาและ
เคร่ืองมือในการฆาตองสะอาด ถาไมหม่ันตรวจสอบความสะอาดจะทําใหซากที่ไดจากโรง
ฆามีเช้ือโรคสูง 

 

6.  การใหยาสุกร        การรักษาสุกรโดยการใหกินยาหรือฉีดยาตองกระทําดวย
ความระมัดระวัง การใชเข็มฉีดยาตองใชเข็มท่ีสะอาดเพราะเข็มสกปรกทําใหเน้ือบริเวณที่



 

7.  ปริมาณนํ้าที่ใหสุกร การใหสุกรกินนํ้าอยางจํากัดคือ ใหนํ้าเพียง 2 กิโลกรัม
ตออาหาร 1 กิโลกรัมจะทําใหสุกรใหซากท่ีมีโปรตีนสูงและไขมันตํ่า แตไมทําใหสุกรมี
อัตราการเจริญเติบโตต่ําลง ถาใหนํ้าอยางจํากัดเพียง 1.2 กิโลกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
จะทําใหสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่าลง 
 

ตารางที่ 12.3  สวนประกอบของรางกายสุกรสาวท่ีนํ้าหนัก 45 กิโลกรัมท่ีไดรับพลังงานที่ 
กินในอาหารแตกตางกัน 6 ระดับจากนํ้าหนัก 20-45 กิโลกรัม                    

 

 พลังงานท่ีกิน (เทาของพลังงานเพื่อการดํารงชีวิต, DEm) ผลของ DE ท่ีกิน 

 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 ad lib  
ซาก (% Empty body) 83.5 84.4 83.1 80.8 81.0 80.9 *** 
เนื้อแดง (%Empty body) - 53.9 - - 47.4 - ** 
ไขมัน (%Empty body) - 30.5 - - 33.7 - * 
เนื้อแดงในซาก (%ซาก) - 63.8 - - 58.5 - ** 

หมายเหตุ :  Ad libitum = 27.2 เมกกะจูลของ DE /วัน, DEm = พลงังานยอยไดสําหรับการ 
                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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