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Abstract
This study observed relation of white striping and woody breast in meats with the chicken lines
and identified characteristics of white striping and woody breast in chicken meats. Total 1,385 chicken
breast meats were randomly sampling from 3 lines in poultry slaughterhouse for exporting, 42 days
old, weighted 2.5 - 2.7 kilograms from three lines using in this study. The result of study was found
the ratio of white striping and woody breast from level 0 to 3 from line A expressed as percentage was
2.51, 67.35, 29.00 and 1.14; line B was 0.22, 57.79, 38.15 and 3.84 and line C was 0, 68.25, 30.56 and
1.19. The result from statistic examination using chi-square test showed that chicken lines were
significantly affected on white striping and woody breast at 95 % confidence level. Furthermore, sex
had significantly affected on this trait in chicken line A and B but not affected on line C. The ratio of
white striping and woody breast from line A from level 0 to 3 expressed as percentage in male was
0.44, 64.16, 34.07 and 1.33 (n=226), female was 4.72, 70.76, 23.58 and 0.94 (n=212). For line B in male
was 0, 48.88, 45.74 and 5.38 (n=223), female was 0.45, 66.82, 30.46 and 2.27 (n=220). The results showed
that male were affected than female. Histological study by Hematoxylin and Eosin staining showed
significant different in degree of muscle fiber degeneration, ambiguous border of connective tissue and
smaller in muscle fiber diameter when compare from level 0 to 3. The Masson trichrome staining
showed an increase of collagen fiber in muscle from white striping and woody breast level 0 to 3.
Keywords: White striping, Woody breast, Poultry meat, Line, Sex, Muscle fiber degeneration
สำำ�นัักพััฒนาระบบและรัับรองมาตรฐานสิินค้้าปศุุสััตว์์ กรมปศุุสััตว์์
ภาควิิชาสััตวบาล คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
*
ผู้้�รัับผิิดชอบ โทรศััพท์์ 0-2579-8908-14, e-mail: katchapornt@yahoo.com
1
Bureau of Livestock Standard and Certification, Department of Livestock Development
2
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
* Corresponding author Tel. 0-2579-8908-14, e-mail: katchapornt@yahoo.com
1
2

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

ความสััมพัันธ์์ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ (White striping) และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้
(Woody breast) กัับสายพัันธุ์์แ� ละการจำำ�แนกลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก (White striping)
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ (Woody breast) ในเนื้้�อไก่่
Relation of White Striping and Woody Breast in Meats with the Chicken Lines
and Identifying Characteristics of White Striping
and Woody Breast in Chicken Meats
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บทคััดย่่อ

บทนำำ�

	ศึึกษาความสััมพัันธ์์ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
(White striping) และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ (Woody breast)
กัับสายพัันธุ์์�-โดยสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ จำำ�นวน 1,385
ตััวอย่่าง จากไก่่ 3 สายพัันธุ์์� อายุุ 42 วััน น้ำำ��หนัักไก่่มีีชีีวิิต
2.5 -2.7 กิิโลกรััม จากโรงฆ่่าสััตว์์เพื่่�อการส่่งออก พบอััตรา
การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้จาก
ระดัับ 0 ถึึง 3 ในไก่่สายพัันธุ์์� A ร้้อยละ 2.51, 67.35, 29.00
และ 1.14 (n=438) สายพัันธุ์์� B ร้้อยละ 0.22, 57.79, 38.15
และ 3.84 (n=432) และสายพัันธุ์์� C ร้้อยละ 0, 68.25,
30.56 และ 1.19 (n=504) นำำ�ผลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
โดยใช้้การทดสอบไคสแควร์์ที่่ร� ะดัับความเชื่่อ� มั่่น� 95% พบว่่า
สายพัันธุ์์�มีผี ลต่่อการเกิิดลัักษณะดัังกล่่าว จากนั้้�นนำำ�เพศของ
ไก่่มาหาความสััมพัันธ์์ พบว่่าเพศมีีความสััมพัันธ์์กัันใน
สายพัันธุ์์� A และสายพัันธุ์์� B แต่่ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ในสายพัันธุ์์� C
โดยที่่�ในไก่่สายพัันธุ์์� A อััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเพศผู้้� จากระดัับ 0 ถึึง 3 ร้้อยละ
0.44, 64.16, 34.07 และ 1.33 (n=226) เพศเมีียร้้อยละ
4.72, 70.76, 23.58 และ 0.94 (n=212) และไก่่สายพัันธุ์์�
B เพศผู้้�ร้้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ 5.38 (n=223) เพศ
เมีียร้้อยละ 0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 (n=220) แสดงว่่า
มีีโอกาสพบการเปลี่่�ยนแปลงในเพศผู้้�มากกว่่าเพศเมีีย การ
ศึึกษาทางมิิชญวิิทยาด้้วยการย้้อมสีี Hematoxylin และ
Eosin พบโครงสร้้างเซลล์์กล้้ามเนื้้�อเกิิดความเสีียหาย
เนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันมีีขอบเขตไม่่ชััดเจน และเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง
ของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมีีขนาดเล็็กลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบ ตั้้�งแต่่
ระดัับ 0 ถึึง 3 และจากการย้้อมสีี Masson trichrome พบ
เส้้นใยคอลลาเจนในกล้้ามเนื้้อ� ที่่�มีเี ส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในกล้้ามเนื้้�อมากขึ้้�นจากระดัับ 0 ถึึง 3

การพััฒนาสายพัันธุ์์�ไก่่เนื้้�อในระบบการเลี้้�ยงแบบ
อุุตสาหกรรมในปััจจุุบัันเน้้นการปรัับปรุุงสายพัันธุ์์� ไก่่เนื้้�อ
ให้้มีกี ารเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วโดยเฉพาะเนื้้อ� อกไก่่ซึ่่�งมีี
มููลค่่าและความต้้องการของตลาดสููงสุุดเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคและผลกำำ�ไรทางธุุรกิิจ ถึึงแม้้ว่่า
จะประสบความสำำ� เร็็ จ ในการพัั ฒ นาสายพัั น ธุ์์�ไก่่ทำำ� ให้้
กล้้ามเนื้้อ� ไก่่และอกไก่่มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น แต่่ผลที่่�ตามมาทำำ�ให้้
พบการ เพิ่่� ม อุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ข องการเกิิ ด ความผิิ ด ปกติิ ด้้ า น
คุุณภาพในเนื้้�ออกไก่่ที่่�เราเรีียกว่่าลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้�อ (White striping) และลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้
(Woody breast) ในเนื้้�ออกไก่่ (Malila et al., 2018)
ความผิิดปกติินี้้�เป็็นความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้�อชนิิดใหม่่ที่่�
เรีียกกัันว่่า modern myopathies ในปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบ
สาเหตุุที่่�แท้้จริิงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ�
แข็็งเหมืือนไม้้ แต่่มีีหลัักฐานที่่�แสดงว่่าอุุบััติิการณ์์การเกิิด
modern myopathies เพิ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นในไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา โดย
ยัังพบว่่าอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่จะเพิ่่�มมากขึ้้�นเมื่่�อไก่่มีีน้ำำ��หนัักและ
อายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น (Kuttappan et al., 2017) โดยจะพบว่่า
ไก่่เนื้้�อเพศผู้้�มีีโอกาสที่่�จะพบเนื้้�ออกที่่�มีีลัักษณะเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้มากกว่่าไก่่เนื้้อ� เพศเมีีย (Trocino et al., 2015)
Griffin et al. (2018) และ Kuttappan et al.
(2016) จำำ�แนกการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่ด้้วยการสัังเกตด้้วยตาเปล่่าและการ
สััมผััสเนื้้อ� โดยเนื้้อ� ที่่มี� กี ารเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก ในเนื้้อ� จะพบว่่า
มีีเส้้นสีีขาวยาวไปตามแนวของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมัักจะเกิิด
ในบริิเวณส่่วนนููนตรงกลางของกล้้ามเนื้้�ออกใกล้้กัับส่่วนที่่�
ติิดกัับบริิเวณปีีก หรืืออาจจะยาวไปตามแนวกล้้ามเนื้้อ� จนถึึง
ส่่วนปลายของกล้้ามเนื้้�ออกหรืือไม่่ก็็ได้้ ซึ่่�งเป็็นลัักษณะ
ความเสีียหายของกล้้ามเนื้้อ� ที่่�ไม่่รุุนแรง ในกรณีีที่่เ� กิิดความ
เสีียหายของกล้้ามเนื้้อ� ที่่�รุนุ แรงในเนื้้อ� อกไก่่จะพบกล้้ามเนื้้อ�
อกไก่่มีีลักั ษณะแข็็งขึ้้น� จากเนื้้อ� ปกติิ ผิิวหน้้าของเนื้้อ� จะมีีสีซีี ดี
อาจมีีของเหลวไหลออกจากเนื้้�อ ที่่�ผิิวของกล้้ามเนื้้�ออก
จะพบ epimysium haemorrhaging หรืือพบเลืือดออก
ในกล้้ามเนื้้อ� จากการเกิิด intramuscular haemorrhaging

คำำ�สำำ�คััญ: เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ, เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้,
เนื้้�อไก่่, สายพัันธุ์์�, เพศ, เซลล์์กล้้ามเนื้้�อเกิิดความเสีียหาย

คุุณภาพของเนื้้�อลดลง ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิดการไม่่ยอมรัับ
คุุณภาพของเนื้้�ออกไก่่ที่่�พบลัักษณะดัังกล่่าวของผู้้�บริิโภค
ในปััจจุุบันั ระบบการผลิิตไก่่เนื้้อ� ในระบบอุุตสาหกรรม
เน้้นการพััฒนาสายพัันธุ์์�เพื่่�อให้้ไก่่เนื้้�อ มีีการเจริิญเติิบโต
มากขึ้้�นโดยใช้้ระยะเวลาในการเลี้้�ยงที่่�สั้้�นลง ซึ่่�งจะมีีผลต่่อ
คุุณภาพของเนื้้อ� อกไก่่โดยมีีรายงานจากการศึึกษาจากต่่าง
ประเทศพบว่่าเนื้้อ� อกไก่่จำำ�นวนมากที่่�มีลัี กั ษณะมีีเส้้นสีีขาว
แทรกอยู่่� ใ นบริิ เ วณเนื้้� อ อกของไก่่และลัั ก ษณะเนื้้� อ แข็็ ง
เหมืือนไม้้ ซึ่่�งเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะนี้้�จะพบการร้้องเรีียนของ
ลููกค้้าว่่าเป็็นเนื้้อ� ด้้อยคุุณภาพโดยปััญหาดัังกล่่าวมีีแนวโน้้ม
ว่่าจะพบมากขึ้้น� ในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง Kuttappan et al.
(2016) รายงานว่่าอุุ ตส าหกรรมการผลิิ ต ไก่่เนื้้� อ ของ
สหรััฐอเมริิกาที่่�มีีปริิมาณการผลิิตมากกว่่า 53 พัันล้้าน
ปอนด์์ต่่อปีี ซึ่่�งเมื่่�อคำำ�นวณเป็็นเนื้้�ออกจะมีีน้ำำ��หนัักโดย
ประมาณ 12 พัันล้้านปอนด์์ต่่อปีี มีีการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สหรััฐอเมริิกาต้้องสููญเสีีย
รายได้้คิิดเป็็นมููลค่่ามากกว่่า 200 ล้้านเหรีียญสหรััฐต่่อปีี
เนื่่� อ งจากการลดลงของผลผลิิ ต เพราะต้้ อ งทำำ� การตัั ด
ชำำ�แหละชิ้้น� ส่่วนที่่�ผิดิ ปกติิออก มีีการสููญเสีียรายได้้จากการ
สููญเสีียน้ำำ��ในขณะทำำ�การเก็็บรัักษาและจากการประกอบ
อาหาร การสููญเสีียมููลค่่าเพิ่่�มของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ต้� อ้ งถููกลดชั้้น�
คุุณภาพ และการต้้องทิ้้�งเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะผิิดปกติิในระดัับที่่�
มีีความรุุนแรงสููง โดยรายงานของ Kuttappan et al. (2012)
และ Trocino et al. (2015) ระบุุว่่าอุุบััติิการณ์์ของการ
เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� จะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องจากระดัับ
ต่ำำ�สุ
� ดุ ถึึงระดัับสููงสุุดของการคาดการณ์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 20 ถึึง
ร้้อยละ 96 ภายในไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า ทั้้�งนี้้� ตััวเลขดัังกล่่าวจะ
มากหรืือน้้ อ ยขึ้้� น อยู่่� กัั บ การจัั ด การที่่� เ หมาะสมของ
ผู้้�ประกอบการทั้้�งในระดัับฟาร์์ม การผลิิต และการแปรรููป
เนื้้อ� ในสถานประกอบการร่่วมด้้วย ในขณะที่่ข� อง Malila et al.,
2018 พบว่่าประเทศไทยเริ่่ม� มีีอุบัุ ติั กิ ารณ์์การเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยจากผลการศึึกษา
จะพบว่่าอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในไก่่ที่่�มีน้ำี ำ��หนัักซากน้้อยจะพบการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ในระดัับ
รุุนแรงน้้อย ถึึงระดัับรุุนแรงปานกลาง ส่่วนเนื้้อ� ที่่�ม�ลัักษณะ
เส้้ น สีี ข าวแทรกในเนื้้� อ และเนื้้� อ แข็็ ง เหมืือนไม้้ ใ นระดัั บ
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ในบริิเวณที่่�อยู่่�ใกล้้ปลายกระดููกสัันอก ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นกัับระดัับ
ความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้โดย Kuttappan et al. (2017) และ Soglia et al.
(2016) ก็็รายงานว่่าการเกิิดเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้จะเกิิดร่่วม
กัับการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดยเมื่่อ� ตรวจทางมิิชญวิิทยา
(histological lesion) จะพบกล้้ามเนื้้อ� เกิิดการเสื่่อ� มสภาพ
และการตายของกล้้ามเนื้้�อ (Myodegeneration and
Necrosis) เกิิ ด พัั ง ผืืด (Fibrosis) มีี ก ารเพิ่่� ม ขึ้้� น ของ
lymphocyte และ macrophage และเกิิดการสะสมไขมััน
ที่่�มากจนเกิินไป (Lipidosis) ตามระดัับความรุุนแรงของ
การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้โดย
ลัักษณะทางมิิชญวิิทยาของเส้้ น สีี ข าวแทรกในเนื้้� อ และ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้จะมีีความแตกต่่างจากกัับเนื้้�อที่่�มีีความ
ผิิดปกติิในลัักษณะอื่่�นเช่่นการเสื่่�อมสภาพของกล้้ามเนื้้�อ
เนื่่อ� งมาจากพัันธุุกรรม (Hereditary muscular dystrophy)
ความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้อ� เนื่่อ� งมาจากอาหาร (Nutritional
myopathy) ความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้อ� เนื่่อ� งมาจากสารพิิษ
(Toxic myopathy) และภาวะไขมัันแทรก (Intramuscular
marbling) (Kuttappan et al., 2016)
จากการศึึกษาของ Trocino et al. (2015) พบว่่า
เนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้มีีคุุณภาพลดลง
โดยพบว่่าค่่าการสููญเสีียน้ำำ�� จากการประกอบอาหาร (Cooking
loss) และค่่าแรงตััดผ่่านเนื้้�อ (AK-shear force) ในเนื้้�อ
อกไก่่ที่่�มีลัี กั ษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะมีีมากกว่่าเนื้้อ� อกไก่่ที่่�
มีีลักั ษณะปกติิ Mudalal et al. (2015) พบว่่าสีีของเนื้้อ� อกไก่่
ที่่�มีลัี กั ษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะเปลี่่ย� นไปความสามารถใน
การอุ้้�มน้ำำ�� ของเนื้้อ� ลดลง (Water-holding capacity) มีีการ
สููญเสีียน้ำำ��ขณะการเก็็บรัักษา (drip loss) และการสููญเสีีย
น้ำำ�� จากการประกอบอาหาร (cooking loss) มากกว่่าเนื้้�อ
อกไก่่ที่่�มีลัี กั ษณะปกติิ นอกจากนี้้�เนื้้อ� อกไก่่ที่่�มีลัี กั ษณะเนื้้อ�
แข็็ ง เหมืือนไม้้ จ ะมีี ก ารสะสมคอลลาเจนในกล้้ า มเนื้้� อ
มากกว่่าเนื้้�อปกติิ (Velleman and Clark., 2015) ซึ่่�งส่่ง
ผลโดยตรงต่่อความเหนีียวของเนื้้�อ จากการศึึกษาของ
Kuttappan et al. (2016) และ Velleman and Clark.
(2015) พบว่่าการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีความเสีียหายในระดัับรุุนแรงจะ
เกิิดการเสื่่อ� มสภาพของเส้้นใยกล้้ามเนื้้อ� เป็็นจำำ�นวนมากทำำ�ให้้
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รุุนแรงมากจะพบในปริิมาณไม่่มากนััก แต่่เมื่่อ� ไก่่มีีอายุุมาก
ขึ้้น� หรืือมีีน้ำำ��หนัักตััวมากขึ้้น� อััตราการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะมีีระดัับรุุนแรงมากขึ้้น�
ด้้วยเหตุุนี้้� ทางคณะผู้้�วิจัิ ยั จึึงศึึกษาความสััมพัันธ์์ของการเกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้กับั สายพัันธุ์์�ไก่่
ในระบบอุุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่่ง� มีีสายพัันธุ์์�หลัักอยู่่�
3 สายพัันธุ์์� โดยเปรีียบเทีียบกัับระดัับความรุุนแรงของการ
เกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ ใน
ระดัับความรุุนแรงต่่าง ๆ ของแต่่ละสายพัันธุ์์�รวมถึึงการ
พิิจารณาเพศของแต่่ละสายพัันธุ์์�ว่่ามีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
หรืือไม่่ โดยจากการสืืบค้้นข้้อมููลยัังไม่่พบการศึึกษาความ
สััมพัันธ์์ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้กับั สายพัันธุ์์�ไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์�ที่่เ� ป็็นสายพัันธุ์์�หลัักที่่�
เลี้้ย� งในประเทศไทย ผลที่่�ได้้จากการวิิจัยั จะทำำ�ให้้ผู้ป้� ระกอบ
การนำำ�ไปใช้้ประกอบการพิิจารณาคััดเลืือกสายพัันธุ์์�ไก่่ที่่�จะ
นำำ�มาเลี้้�ยงในสถานประกอบการซึ่่�งสายพัันธุ์์�ไก่่เป็็นปััจจััย
หลัักในการเกิิดปััญหานี้้� ซึ่่�งจะต้้องดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปกัับ
การจััดการอื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสมในระบบการเลี้้�ยง การผลิิต
และการแปรรููปเพื่่อ� ช่่วยลดผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น� จากปััญหานี้้�
ในธุุรกิิจการผลิิตไก่่เนื้้�อของสถานประกอบการ

อุุปกรณ์์และวิิธีีการ
ตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่
	ทำำ�การสุ่่�มเนื้้�ออกไก่่จากโรงฆ่่าและชำำ�แหละไก่่เนื้้�อ
เพื่่�อการส่่งออกแห่่งเดีียวที่่�เลี้้�ยงในระบบมาตรฐานฟาร์์ม
และมีีระบบการจััดการฟาร์์มแบบเดีียวกััน โดยสุ่่�มตััวอย่่าง
จากไก่่ที่่�มีอี ายุุในการจัับเข้้าเชืือดที่่� 42 วััน น้ำำ��หนัักตััวไก่่อยู่่�
ในช่่วง 2.5-2.7 กิิโลกรััม ไก่่ที่่�ใช้้ในการศึึกษานี้้เ� ป็็นไก่่สายพัันธุ์์�
ที่่�มีีการพััฒนาสายพัันธุ์์�ให้้มีีการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
จำำ�นวน 3 สายพัันธุ์์� คืือ สายพัันธุ์์� A เพศผู้้� จำำ�นวน 226 ตััว
และเพศเมีีย จำำ�นวน 212 ตััว รวม 438 ตััว สายพัันธุ์์� B เพศผู้้�
จำำ�นวน 223 ตััว และเพศเมีีย จำำ�นวน 220 ตััว รวม 443 ตััว
และสายพัันธุ์์� C เพศผู้้� จำำ�นวน 254 ตััว และเพศเมีีย จำำ�นวน
250 ตััว รวม 504 ตััว รวมเนื้้อ� อกไก่่ทั้้�งหมด 1,385 ตััวอย่่าง

การเก็็บและรัักษาตััวอย่่าง
เก็็บตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ในช่่วงเดืือน พฤศจิิกายน
2562 - มกราคม พ.ศ. 2563 จากโรงฆ่่าไก่่เนื้้�อ เพื่่�อการส่่ง
ออกในพื้้น� ที่่�จังั หวััดปทุุมธานีี โดยเก็็บตััวอย่่างจากเนื้้อ� อกไก่่
ที่่�ผ่่านกระบวนการฆ่่าตามปกติิ แยกตามพัันธุ์์�และเพศที่่�
สายพานการผลิิตในห้้องตััดแต่่ง ด้้วยวิิธีสุ่่ี ม� จดบัันทึึกพัันธุ์์�
เพศ และน้ำำ��หนััก บรรจุุตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ที่่�สุ่่�มไว้้ใส่่ในถุุง
พลาสติิก ควบคุุมอุุณหภููมิิเนื้้�ออกไก่่ไม่่ให้้สููงเกิิน 4 องศา
เซลเซีียส โดยใส่่ในกล่่องโฟมที่่�มีีน้ำำ��แข็็งส่่งมาที่่�ภาควิิชา
สััตวบาล คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เพื่่�อ
ทำำ�การจำำ�แนกระดัับของการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และลัักษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ เมื่่อ� เนื้้อ� อกไก่่ถููกเก็็บมา
ครบ 24 ชั่่ว� โมงหลัังจากการตรวจหลัังการฆ่า่ (post mortem)
โดยบุุคลากรที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมและมีีความชำำ�นาญ หลััง
จากนั้้�นนำำ�ตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ที่่�ได้้รัับการจำำ�แนกระดัับแล้้ว
ทั้้ง� 4 ระดัับ แล้้วแยกเป็็น 4 กลุ่่ม� กลุ่่ม� ละ 5 ตััวอย่่าง บรรจุุใส่่ถุุง
พลาสติิกใส่่ในกล่่องโฟมที่่มี� น้ำี ��ำ แข็็งเพื่่อ� ควบคุุมอุุณหภููมิิเนื้้อ�
ไม่่ให้้เกิิน 4 องศาเซลเซีียส ส่่งไปที่่�ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เพื่่�อ
ศึึกษาลัักษณะของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ� โดยวิิธีที างมิิชญวิิทยา
การจำำ�แนกระดัับการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
(White striping) และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ (Woody
breast) ในเนื้้�ออกไก่่
	จำำ�แนกระดัับการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในตััวอย่่างกล้้ามเนื้้�ออกไก่่แยกตาม
สายพัั น ธุ์์�และเพศ ด้้ ว ยการมองดููด้้ ว ยตาเปล่่าสัั ง เกต
ลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและลัักษณะภายนอกของ
การเกิิดเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ประกอบกัับการสััมผััสเพื่่�อ
ทดสอบความแข็็ ง ของกล้้ า มเนื้้� อ เพื่่� อ ทดสอบการเกิิ ด
ลัักษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ โดยเกณฑ์์การแบ่่งระดัับการเกิิด
ลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือน
ไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ประยุุกต์์จาก Kuttappan et al. (2016);
Sihvo. et al. (2017); Griffin et al. (2018) และ Malila
et al. (2018) เนื่่�องจากยัังไม่่มีีเกณฑ์์มาตรฐานในการแบ่่ง
ระดัับการเกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ

เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ และอุุบััติิการณ์์การเกิิด
ลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในประเทศไทยยัังไม่่รุุนแรงเท่่า
ในต่่างประเทศ ดัังนั้้�น จึึงกำำ�หนดเกณฑ์์การแบ่่งระดัับ การ
เกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ 4 ระดัับ (รููปที่่�1) ดัังนี้้�
ระดับ 0 เนื้อปกติท่ีไม่พบการเกิดเส้นสีขาวแทรกในเนื้อและ
เนื้อแข็งเหมือนไม้
ระดับ 1 ระดั บ ที่ ไ ม่ รุ น แรงจะพบเฉพาะลั ก ษณะเส้ น สี ข าว
แทรกในเนื้อ
ระดับ 2 ระดัับที่่รุ� นุ แรงจะพบลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และ
อาจพบเลืือดออกที่่�ผิิวของกล้้ามเนื้้�อ จากการเกิิด
epimysium haemorrhaging ร่่วมกัับลัักษณะที่่�แข็็ง
ขึ้้�นของกล้้ามเนื้้�อในบริิเวณใกล้้ปลายกระดููกสัันอก
จากการเกิิดภาวะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในขั้้�นต้้น
ระดับ 3 ระดัับที่่�รุุนแรงมากจะพบลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น และอาจพบเลืือดออกในกล้้าม
เนื้้�อเป็็นรอยช้ำำ��จากการเกิิด intramuscular haemoorrhaging (bruising) ในบริิเวณใกล้้ปลายกระดููกสััน
อก เนื้้�อจะมีีสีีซีีดลง เป็็นสัันแข็็งขึ้้�น เมื่่�อสััมผััสเนื้้�อ
อกไก่่โดยรวมจะพบว่่าเนื้้�อจะมีีลัักษณะแข็็งขึ้้�นจาก
การเกิิดลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ที่่�รุุนแรงขึ้้�น

การศึึกษาลัักษณะของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อโดยวิิธีีทาง
มิิชญวิิทยา (Histology)
	นำำ�ตัวั อย่่างเนื้้อ� อกไก่่ที่่�จำ�ำ แนกเป็็น 4 กลุ่่ม� กลุ่่ม� ละ 5
ตััวอย่่าง มาศึึกษาลัักษณะของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อโดยวิิธีี
ทางมิิญชวิิทยา โดยตััดตััวอย่่างให้้มีีขนาดเล็็กประมาณ
0.5 x 0.5 x 1.0 เซ็็นติิเมตร แล้้วทำำ�การตรึึงตััวอย่่างเนื้้�อ
อกไก่่โดยนำำ�ไปแช่่ลงใน 10% Neutral buffer formalin
เป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง จากนั้้�นย้้ายตััวอย่่างเนื้้อ� อกไก่่แช่่ลงใน
แอลกอฮอล์์ที่่�มีีความเข้้มข้้น 70% เพื่่�อกำำ�จััดน้ำำ��ทั้้�งหมดให้้
ออกจากตััวอย่่างแล้้วจึึงนำำ�ตััวอย่่างเนื้้�ออกไก่่ไปลงเครื่่�อง
Tissue processor (Thermo Scientific, USA) โดยจะใช้้
เวลาในกระบวนการทั้้� ง หมดประมาณ 18 ชั่่� ว โมงเมื่่� อ
กระบวนการเสร็็จสิ้้�นอย่่างสมบููรณ์์ ทำำ�การย้้ายตััวอย่่าง
เนื้้อ� อกไก่่ใส่่ลงในบล็็อกที่่�มีพี าราฟิินเหลว แล้้วจึงึ นำำ�ไปทำำ�ให้้
แข็็งตััวขึ้้�น นำำ�บล็็อกพาราฟิินที่่�แข็็งตััวแล้้วไปตััดโดยใช้้
เครื่่�องไมโครโตม (Microtome, MICROM International

รููปที่่� 1 การจำำ�แนกของการเกิิดลัักษณะมีีเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ใน 4 ระดัับ (อ้้างอิิงจาก Kuttappan et al.
(2016)

GmbH, Germany) ทำำ�การตััดเนื้้�อเยื่่�อให้้มีีความหนา 3
ไมโครเมตร นำำ�ไปย�อมสีี Hematoxylin และ Eosin (H&E)
และย้้อมสีี Masson trichrome แล้้วจึงึ นำำ�ไปถ่่ายภาพภายใต้้
กล้้องจุุลทรรศน์์แบบใช้้แสง (Light microscope, Olympus
FSX100) กำำ�ลัังขยาย 100 เท่่า (Tuma et al., 1962)
ทำำ�การถ่่ายภาพลัักษณะของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ�
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในอกไก่่ของแต่่ละระดัับความรุุนแรง
ของแต่่ละสายพัันธุ์์�เพื่่�อดููลัักษณะของเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพััน
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
แจกแจงความถี่่�ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่จำำ�แนกเป็็น 4 ระดัับ ในไก่่
แต่่ละสายพัันธุ์์� และเพศ ด้้วยค่่าร้้อยละ ใช้้สถิิติิโดยการ
ทดสอบไคสแควร์์ (Chi Square test) ทดสอบหาความ
สััมพัันธ์์ของระดัับความรุุนแรงของการเกิิดลัักษณะการเกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่
ต่่างสายพัันธุ์์�และเพศ ท��ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95% โดยใช้้
โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป SAS Version 9.0

ผลและวิิจารณ์์
จากผลการศึึกษาพบว่่าไก่่สายพัันธุ์์� A และ B พบ
ระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก ในเนื้้�อและ
เนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่ตั้้�งแต่่ระดัับที่่� 0 ถึึง 3 ในขณะ
ที่่�ในไก่่สายพัันธุ์์� C พบระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ ตั้้ง� แต่่ระดัับที่่� 1 ถึึง 3
ตามลัักษณะปรากฏในรููปที่่� 2
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รููปที่่� 2 ระดัับการเกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่จากการสัังเกตด้้วยสายตาและ
การสััมผััสระดัับความแข็็งของเนื้้�ออกไก่่

ตารางที่่� 1 ร้้อยละของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ ในไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C
ระดับ

สายพันธุ์ A
(N=438)

สายพันธุ์ B
(N=443)

สายพันธุ์ C
(N=504)

0

2.51

0.22

0

1

67.35

57.79

68.25

2

29.00

38.15

30.56

3

1.14

3.84

1.19

P-value
<0.05

ตารางที่่� 2 เปอร์์เซ็็นต์์การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C แยกตามเพศ
สาย
พันธุ์

เพศ

จำ�นวน
ตัวอย่าง

A

เพศผู้

226

0.44 64.16 34.07 1.33

เพศเมีย

212

4.72 70.76 23.58 0.94 0.005∗

เพศผู้

223

เพศเมีย

220

เพศผู้

254

0

68.90 30.31 0.79

เพศเมีย

250

0

67.60 30.80 1.60

B
C

0

0

1

2

3

P-value

48.88 45.74 5.38

0.45 66.82 30.46 2.27 0.0008∗
0.75

∗ แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ

	อััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ จากระดัับ 0 ถึึง 3 ของไก่่สายพัันธุ์์� A จากจำำ�นวน
ตััวอย่่างทั้้�งหมด 438 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 2.51, 67.35,
29.00 และ 1.14 ตามลำำ�ดัับ ไก่่สายพัันธุ์์� B จำำ�นวนตััวอย่่าง
ทั้้�งหมด 443 ตััวอย่่าง พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับ 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ

0.22, 57.79, 38.15 และ 3.84 ตามลำำ�ดับั และไก่่สายพัันธุ์์� C
จำำ�นวนตััวอย่่างทั้้�งหมด 504 ตััวอย่่าง พบการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับ 0 ถึึง 3 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 0, 68.25, 30.56 และ 1.19 ตามลำำ�ดัับ แสดงว่่า
สายพัันธุ์์�ของไก่่มีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับความ
เชื่่�อมั่่�น 95% (ตารางที่่� 1)
จากการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ พบว่่าอััตราการเกิิดเส้้น
สีี ขาวแทรกในเนื้้� อและเนื้้� อแข็็ งเหมืือนไม้้ ในเพศผู้้� แ ละ
เพศเมีียของไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์� ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95%
พบว่่า เพศมีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะดัังกล่่าวในไก่่สายพัันธุ์์�
A และสายพัันธุ์์� B แต่่ไม่่มีีผลในไก่่สายพัันธุ์์� C
ในไก่่สายพัันธุ์์� A พบอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเพศผูู�จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.44, 64.16, 34.07 และ1.33 ตามลำำ�ดัับ
และเพศเมีียพบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ 4.72, 70.76,
23.58 และ 0.94 ตามลำำ�ดับั ในส่่วนของไก่่สายพัันธุ์์� B พบว่่า
เพศผู้้�พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้
จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ
5.38 ตามลำำ�ดับั และเพศเมีียพบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ
0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 ตามลำำ�ดับั และในไก่่สายพัันธุ์์�
C พบว่่าเพศผู้้�พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อ
แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 คิิดเป็็นร้้อยละ 0, 68.90,
30.31 และ 0.79 ตามลำำ�ดัับ และเพศเมีียพบการเกิิดเส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่� 0 ถึึง
3 คิิดเป็็นร้้อยละ 0, 67.60, 30.80 และ 1.60 ตามลำำ�ดัับ
(ตารางที่่� 2) แสดงว่่าในไก่่สายพัันธุ์์� A และ B มีีโอกาสพบ
การเปลี่่�ยนแปลงในเพศผู้้�มากกว่่าเพศเมีีย
เมื่่�อเปรีียบเทีียบการศึึกษาลัักษณะการเกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จากโครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ�
ในเนื้้�ออกไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์� ในระดัับ 0 ถึึง 3 โดยโดยวิิธีี
ทางมิิญชวิิทยา จากการย้้อมด้้วยสีี Hematoxylin และ
Eosin และสีี Masson trichrome และตรวจด้้ ว ย

ความรุุนแรงระดัับ 1 จะพบขนาดของไฟเบอร์์มีี dimension
แตกต่่างกัันและพบว่่าเนื้้อ� เยื่่อ� เกี่่ย� วกัันที่่�ห่่อหุ้้�มมััดกล้้ามเนื้้อ�
(perimysial connective tissue) มีีความหนามากขึ้้น� พบ
Lymphocyte เล็็กน้้อย ที่่�ระดัับความรุุนแรงระดัับ 2 จะ
พบว่่าจำำ�นวนของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อลดลง มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ
เนื้้�อเยื่่�อไขมััน พบ Lymphocyte ในปริิมาณมากขึ้้�น และ
พบเส้้นใยคอลลาเจนซึ่่�งย้้อมติิดสีีน้ำำ��เงิินด้้วยสีี Masson
trichrome แทรกเส้้นใยกล้้ามเนื้้อ� และที่่ค� วามรุุนแรงระดัับ
3 จะพบการเสื่่�อมสลายของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อและถููกแทนที่่�
ด้้วยเนื้้�อเยื่่�อไขมััน เริ่่�มพบ Macrophage และพบเส้้นใย
คอลลาเจนมากขึ้้�น โดยภาวะรอยโรคทางจุุลพยาธิิวิิทยา
(histopathological lesions) ที่่�เกิิดขึ้้�นจะรุุนแรงกว่่าใน
ระดัับอื่่�น โดยจะเห็็นได้้ว่่าความรุุนแรงของความเสีียหาย
ของโครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ� จะเพิ่่ม� มากขึ้้น� ในความรุุนแรงระดัับ
1 ความรุุ น แรงระดัั บ 2 และจะมีี ค วามเสีี ย หายของ
โครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อระดัับสููงสุุดที่่�ความรุุนแรงระดัับ 3
(รููปที่่� 2 และรููปที่่� 3)

รููปที่่� 2 แสดงระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ตั้้�งแต่่ระดัับที่่� 0 ถึึง 3 ตามลำำ�ดัับ จากการย้้อมสีี Hematoxylin
และ Eosin ในเนื้้�ออกไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C
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กล้้องจุุลทรรศน์์ เพื่่�อใช้้ในการประเมิินระดัับความเสีียหาย
ของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อจากการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้�ออกไก่่ และทำำ�การเปรีียบเทีียบกัับ
ผลการประเมิินระดัับความรุุนแรงด้้วยสายตาที่่�ถููกประเมิิน
ไว้้แล้้ว จากระดัับที่่� 0 ถึึง 3 จะพบว่่าผลการตรวจประเมิิน
ลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้
จากโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อในเนื้้�ออกไก่่ในระดัับ 0 ถึึง 3 ด้้วย
สายตาและการสัั ม ผัั ส เนื้้� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ การตรวจ
ประเมิินด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์เป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน โดย
จากการตรวจประเมิินด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์จะไม่่พบความ
ผิิดปกติิในโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อในเนื้้�ออกไก่่ที่่�ระดัับปกติิ
(ระดัับ 0) โดยจะพบว่่า polygonal muscle fiber มีี
ลัักษณะปกติิและมีีขนาดเท่่ากััน แต่่ในส่่วนของเนื้้อ� อกที่่�เกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ จากระดัับที่่�
1 ถึึง 3 จะพบว่่าโครงสร้้างของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อเกิิดความ
เสีียหาย และเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันมีีขอบเขตไม่่ชััดเจน รวมถึึง
เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมีีขนาดเล็็กลง โดยที่่�
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รููปที่่� 3 ระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ตั้้�งแต่่ระดัับที่่� 0 ถึึง 3 ตามลำำ�ดัับ จากการย้้อมสีี Masson trichrome
ในเนื้้�ออกไก่่สายพัันธุ์์� A, B และ C

จากผลการทดลองที่่�ได้้จะพบว่่าสายพัันธุ์์�ของไก่่
ที่่�ทำำ�การศึึกษาในครั้้ง� ซึ่่ง� เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่มี� กี ารพััฒนาให้้มีกี าร
เจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วโดยเฉพาะมีีการเน้้นให้้มีีการเพิ่่�ม
น้ำำ��หนัักของเนื้้�ออกไก่่ให้้มากขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคและเหตุุผลทางธุุรกิิจ จะเกิิดปััญหา
ตามมาคืือเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในทุุกสายพัันธุ์์�อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทั้้�งนี้้� ระดัับความ
รุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นมีีความแตกต่่างกัันไปในแต่่ละสายพัันธุ์์� ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับรายงานของ Velleman and Clark, 2015
ที่่�พบความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้อ� อกไก่่ที่่�เกิิดเส้้นสีีขาวแทรก
ในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกของไก่่เนื้้อ� ในสายพัันธุ์์�
ที่่�มีีการเจริิญเติิบโตเร็็ว จากการศึึกษาการเกิิดลัักษณะเนื้้�อ
แข็็งเหมืือนไม้้จากโครงสร้้างกล้้ามเนื้้�อในไก่่เนื้้�อ 2 กลุ่่�ม
ได้้แก่่ กลุ่่ม� ที่่� 1 ไก่่เนื้้อ� ที่่�มีอัี ตั ราการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
และกลุ่่�มที่่� 2 ไก่่เนื้้�อที่่�มีีอััตราการเจริิญเติิบโตที่่�ช้้ากว่่า
ผลการศึึกษาพบว่่าไก่่เนื้้�อกลุ่่�มที่่� 1 เกิิดลัักษณะเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ ใ นกล้้ า มเนื้้� อ อกไก่่ทำำ� ให้้ โ ครงสร้้ า งของเซลล์์
กล้้ามเนื้้อ� เกิิดความเสีียหาย และเนื้้อ� เยื่่อ� เกี่่ย� วพัันมีีขอบเขต
ไม่่ชััดเจน รวมถึึง เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อมีี
ขนาดเล็็กลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกล้้ามเนื้้อ� ที่่�ไม่่เกิิดลัักษณะ

เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ ส่่วนไก่่เนื้้�อกลุ่่�มที่่� 2 นั้้�นไม่่พบการเกิิด
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยการศึึกษาดัังกล่่าวนัับเป็็นหลัักฐาน
ที่่�สามารถบ่่งบอกถึึงสาเหตุุของความผิิดปกติิของกล้้าม
เนื้้�อที่่�อาจมาจากการเจริิญเติิบโตที่่�รวดเร็็วของไก่่เนื้้�อใน
การผลิิตในปััจจุุบััน
จากการดููลัักษณะโครงสร้้างของกล้้ามเนื้้�อด้้วย
กล้้องจุุลทรรศน์์ในการศึึกษานี้้�พบว่่าเนื้้�ออกไก่่ที่่�เกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้จะพบสภาวะกล้้ามเนื้้อ�
เกิิดพัังผืืด มีีเนื้้�อเยื่่�อไขมัันแทรก และมีีการเสื่่�อมสลายของ
โครงสร้้างกล้้ามเนื้้อ� ในอกไก่่จากไก่่ทั้้�ง 3 สายพัันธุ์์� เพิ่่�มตาม
ระดัับความรุุนแรงตามลำำ�ดัับและสอดคล้้องกัับผลการ
ตรวจวััดระดัับความรุุนแรงที่่�ตรวจสอบด้้วยสายตาจาก
ระดัับ 1 ถึึง 3 เช่่นเดีียวกัับรายงานของ Petracci et al.,
2014 และ Mudadal et al., 2014 พบว่่าเนื้้อ� อกไก่่ที่่�มีเี ส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้�อจะพบปริิมาณไขมัันในเนื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นตาม
ระดัับความรุุนแรงของเนื้้อ� ที่่�พบเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดย
ในเนื้้�อปกติิพบปริิมาณไขมัันร้้อยละ 8.0 เนื้้�อที่่�มีีลัักษณะ
รุุ น แรงปานกลางและเนื้้� อ ที่่� มีี ลัั ก ษณะรุุ น แรงมาก
พบปริิมาณไขมัันเพิ่่�มจากปกติิ 1.5 และ 2.2-2.5 เท่่าตาม
ลำำ�ดับั ในขณะที่่� การพบปริิมาณโปรตีีนในเนื้้อ� จะลดลงตาม

เร่่งการเจริิญเติิบโตในไก่่และเนื้้�ออกไก่่ให้้มีีขนาดใหญ่่ได้้
เป็็นอย่่างดีี แต่่ก็็ส่่งผลให้้อััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย โดยการเกิิดเส้้นสีี
ขาวแทรกในเนื้้�อสามารถเพิ่่�มขึ้้�นได้้ถึึงร้้อยละ 87.10 ใน
ขณะที่่�การเลี้้ย� งตามปกติิจะพบเพีียงร้้อยละ 0.61 และการ
เกิิดลัักษณะเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้สามารถเพิ่่�มขึ้้น� ได้้ถึงึ ร้้อยละ
89.20 ในขณะที่่�การเลี้้ย� งตามปกติิจะพบเพีียงร้้อยละ 0.68
(Cruz et al., 2017)
จากการศึึกษาของ Kuttappan et al. (2012) พบว่่า
ผู้้บ� ริิโภคมีีความไม่่พึึงพอใจในการบริิโภคเนื้้อ� ที่่�พบลัักษณะ
เส้้ น สีี ข าวแทรกในเนื้้� อ มากขึ้้� น ตามระดัั บ ความรุุ น แรง
ของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดยการศึึกษาแบ่่งระดัับ
การเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� ไว้้ 3 ระดัับ คืือ ลก� ษณะปกติิ
ล�กษณะรุุนแรงปานกลาง และลัักษณะรุุนแรงมาก ผลการ
สำำ�รวจความไม่่พึึงพอใจในการบริิโภคของผู้้�บริิโภค พบว่่า
ในเนื้้อ� ปกติิผู้บ้� ริิโภคมีีความไม่่พึึงพอใจในการบริิโภคคิิดเป็็น
ร้้อยละ 10.7 เนื้้อ� ที่่มี� ลัี กั ษณะรุุนแรงปานกลางร้้อยละ 22.40
และเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะรุุนแรงมากร้้อยละ 56.70 ตามลำำ�ดัับ
และผู้้บ� ริิโภคมากกว่่าร้้อยละ 50.00 ให้้ความเห็็นว่่าจะไม่่ซื้้อ�
เนื้้�ออกไก่่ที่่�เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ โดยให้้เหตุุผลจาก
ลัักษณะปรากฏที่่�มองเห็็นด้้วยตาเปล่่า ว่่าเนื้้อ� ที่่�มีเี ส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� ดููแล้้วเหมืือนมีีไขมัันสููงกว่่าเนื้้อ� ปกติิ เนื้้อ� หยาบ
ดููไม่่สดเหมืือนเป็็นเนื้้อ� เก่่า สีีไม่่สวย รููปร่่างและขนาดผิิดปกติิ
จากเหตุุผลข้้างต้้นจะเห็็นว่่าลัักษณะที่่�ปรากฏของเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�ออกไก่่เป็็นที่่�ไม่่ต้้องการของผู้้�บริิโภค และการ
ต้้องสููญเสีียรายได้้จากการผลิิตเนื้้�ออกไก่่ที่่�พบการเกิิดเส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้เป็็นปััญหาใหญ่่ที่่�
จะกระทบรายได้้ของผู้้ป� ระกอบการ รวมถึึง ส่่งผลต่่อความ
เชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคต่่อสถานประกอบการนั้้�น ๆ ในขณะที่่�
แนวโน้้มของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้จากการปรัับปรุุงสายพัันธุ์์�ให้้มีีการเจริิญเติิบโต
อย่่างรวดเร็็ว เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง ปััญหานี้้�จะ
ส่่งผลต่่อการเลืือกซื้้�อของผู้้�บริิโภคในอนาคตอย่่างทวีีคููณ
ดัังนั้้�น การหาแนวทางในการแก้้ไขและป้้องกัันปััญหาที่่�จะ
เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในอนาคต
เป็็นเรื่่�องที่่�มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งนี้้� แนวทางในการแก้้
ปัั ญ หาดัั ง กล่่าวมีี ห ลายแนวทางโดยปัั จ จัั ย หลัั ก คืือการ
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ระดัับความรุุนแรงของเนื้้อ� ที่่�พบเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� โดย
ในเนื้้�อปกติิพบปริิมาณโปรตีีนร้้อยละ 22.8-22.9 เนื้้�อที่่�มีี
ลัักษณะรุุนแรงปานกลาง ร้้อยละ 22.2 และเนื้้อ� ที่่�มีลัี กั ษณะ
รุุนแรงมาก ร้้อยละ 18.7-20.9 ตามลำำ�ดับั จากรายงานการ
ศึึกษาของ Soglia et al. (2016) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�ม
เนื้้�ออกไก่่ปกติิจะพบว่่าเนื้้�อในกลุ่่�มที่่�มีีลัักษณะเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้มีีความรุุนแรงของการเกิิดลัักษณะที่่�ผิิดปกติิโดย
ดููจากโครงสร้้างของกล้้ามเนื้้อ� ซึ่่ง� สัังเกตจากการเสื่่อ� มสลาย
ของเส้้นใยของกล้้ามเนื้้�อที่่�พบพัังผืืดซึ่่�งเกิิดจากการพััฒนา
ของเนื้้� อ เยื่่� อ เกี่่� ย วพัั น และการเกิิ ด ไขมัั น สะสมบริิ เ วณ
เนื้้อ� เยื่่อ� กล้้ามเนื้้อ� การศึึกษาของ Kuttappan et al. (2016)
พบลัั กษณะโครงสร้้ างเส้้ นใยกล้้ ามเนื้้� อในเนื้้� ออกไก่่ที่่� มีี
ลัักษณะเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้มีีความแตกต่่างจากเนื้้�ออกไก่่ที่่�
มีีลัักษณะปกติิ โดยจะพบลัักษณะเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อที่่�มีีรููป
ร่่างกลม หลายขนาด และมีีจำำ�นวนของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อที่่�
มีีการเสื่่�อมสภาพจำำ�นวนมาก (Wold et al., 2017)
การศึึกษานี้้�พบว่่าเพศผู้้�มีอัี ตั ราการเกิิดล�กษณะเส้้น
สีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้มากกว่่าเพศเมีีย
ในบางสายพัันธุ์์� สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Trocino et al.
(2015) ซึ่่�งพบว่่าเพศมีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยพบว่่าเพศผู้้�จะพบ
ลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ใน
ระดัับที่่�รุุนแรงสููงกว่่าเพศเมีีย
นอกจากสายพัันธุ์์�ที่่�ถููกพััฒนาให้้เจริิญเติิบโตอย่่าง
รวดเร็็วจะมีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ แล้้วยังั มีีปัจั จััยอื่่น� ๆ ที่่�ทำำ�ให้้การเกิิด
ลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้รุนุ แรงขึ้้น�
เช่่น อายุุและการเจริิญเติิบโตที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� มีีความสััมพัันธ์์กับั
น้ำำ��หนัักที่่�มากขึ้้น� (Kuttappan et al., 2017) ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับรายงานของ Malila et al. (2018) ที่่�พบว่่าไก่่ในช่่วง
อายุุเดีียวกััน แต่่มีีน้ำำ��หนัักอกไก่่มากกว่่า จะม�อััตราการเกิิด
เส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อเพิ่่�มขี้้�นถึึงร้้อยละ 50.90 และเกิิด
ลัักษณะของเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 61.00 ใน
ขณะที่่�ไก่่ที่่�มีีน้ำำ��หนัักในช่่วงเดีียวกัันแต่่ถููกเลี้้�ยงในช่่วงเวลา
ที่่น� านขึ้้น� จะพบอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� ถึึงร้้อยละ
56.30 นอกจากนี้้� การเร่่งการเจริิญเติิบโตของไก่่ในระบบ
อุุตสาหกรรมโดยการให้้อาหารสััตว์์ที่่�มีีโปรตีีนสููงสามารถ
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คััดเลืือกสายพัันธุ์์�ที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะเนื้้�อที่่�เป็็นความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคควบคู่่�ไปกัับการบริิหารจััดการเพื่่�อ
ควบคุุมระดัับความรุุนแรงที่่�จะเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ขึ้้�น เช่่น การควบคุุมอายุุในการเลี้้�ยง
น้ำำ��หนัักไก่่มีีชีีวิิตที่่�เหมาะสม การควบคุุมอุุณหภููมิิและการ
ระบายอากาศที่่�เหมาะสมในระบบการเลี้้ย� ง การจััดการเรื่่อ� ง
อาหารและส่่วนผสมอาหารที่่�สมดุุล ไม่่เร่่งการเจริิญเติิบโต
จนเกิินไปจนเกิิดผลกระทบจากการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ การลดอายุุการจัับในไก่่เพศผู้้ใ� น
สายพัันธุ์์�ที่่�เพศมีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ รวมถึึง การวางแผนการผลิิตไก่่ในแต่่ละ
ช่่วงน้ำำ��หนัักเพื่่�อให้้สอดรัับการผลิิตสิินค้้าแปรรููปที่่�สามารถ
ใช้้สููตรและกระบวนการแปรรููปเนื้้�อสััตว์์ในรููปแบบต่่าง ๆ
ให้้เหมาะสมกัับสภาพเนื้้�อที่่�เกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับต่่าง ๆ ซึ่่ง� ผู้้ป� ระกอบการ
ควรนำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�มาพิิจารณาหาแนวทางที่่�เหมาะสมกัับ
สภาพการผลิิตของแต่่ละสถานประกอบการเพื่่�อป้้องกััน
หรืือลดผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตต่่อไป

สรุุป
	สายพัันธุ์์�ของไก่่ที่่�มีกี ารพััฒนาสายพัันธุ์์�ให้้มีกี ารเจริิญ
เติิบโตอย่่างรวดเร็็วมีีผลต่่อการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ เช่่นเดีียวกัันเพศของไก่่ที่่�มีกี ารพััฒนา
สายพัันธุ์์�ให้้มีีการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วมีีผลต่่อการเกิิด
ล�กษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือน
ไม้้ของไก่่บางสายพัันธุ์์� โดยเพศผู้้�มีีอััตราการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับที่่�สููงกว่่าเพศเมีีย
ลัักษณะของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อที่่�เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อ
และเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ จะพบความเสีียหายของโครงสร้้าง
กล้้ามเนื้้อ� และพบเนื้้อ� เยื่่อ� เกี่่ย� วพัันมีีขอบเขตไม่่ชััดเจน รวมถึึง
เส้้นผ่่าศููนย์์กลางของเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อจะมีีขนาดเล็็กลง
ปริิมาณคอลลาเจนที่่�พบในเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อจะสููงขึ้้�นตาม
ระดัับความรุุนแรงของการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและ
เนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้

ข้้อเสนอแนะ
ในปัั จ จุุ บัั น ประเทศไทยผลิิ ต ไก่่เนื้้� อ ในระบบ
อุุตสาหกรรมทั้้�งเพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศและเพื่่�อการ
ส่่งออกไปต่่างประเทศคิิดเป็็นมููลค่่าปีีละไม่่ต่ำำ��กว่่า 153,000
ล้้านบาทต่่อปีี โดยประเทศไทยเป็็นประเทศผู้้�ส่่งออกเนื้้�อ
ไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งอัันดัับ 4 ของโลก มีีมููลค่่าการส่่งออก
เนื้้อ� ไก่่สดแช่่เย็็นจนแข็็งและผลิิตภัณ
ั ฑ์์อยู่่ที่่� � 115,000 ล้้าน
บาทต่่อปีี และตามเป้้าหมายในยุุทธศาสตร์์ไก่่เนื้้อ� ของกรม
ปศุุสัตั ว์์ ปีี 2560-2564 กำำ�หนดให้้เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน
และขยายตลาดภายในและต่่างประเทศ โดยมีีเป้้าหมาย
การผลิิตและส่่งออกเนื้้�อไก่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 ต่่อปีี จาก
ตััวเลขและทิิศทางของปริิมาณการผลิิตและบริิโภคเนื้้�อไก่่
ปีี 2553 – 2562 และการคาดการณ์์ปริิมาณการผลิิตและ
บริิโภคเนื้้�อไก่่ปีี 2563 ของประเทศไทยจะเห็็นได้้ว่่าแนว
โน้้มความต้้องการบริิโภคเนื้้�อไก่่ของผู้้�บริิโภคทั้้�งภายใน
ประเทศและส่่งออกมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น� ทุุกปีี การเพิ่่�มผลผลิิต
เนื้้�อไก่่เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อตอบสนองปริิมาณความต้้องการ
บริิโภคเนื้้�อไก่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ละปีี การใช้้หลัักการพััฒนา
สายพัันธุ์์�เพื่่�อเพิ่่�มอััตราการเจริิญเติิบโตของไก่่เป็็นทางเลืือก
ที่่�ถููกใช้้ในระบบการผลิิตเนื้้�อไก่่ในระดัับอุุตสาหกรรมเพื่่�อ
ให้้ไก่่เนื้้อ� มีีการเจริิญเติิบโตมากขึ้้น� โดยใช้้ระยะเวลาในการ
เลี้้�ยงที่่�สั้้�นลง ซึ่่�งแนวทางนี้้�จะมีีผลกระทบต่่อคุุณภาพของ
เนื้้อ� อกไก่่ให้้มีคุี ณ
ุ ภาพลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้ง� นี้้ใ� นช่่วงต้้นปีี
พ.ศ. 2562 จากการสอบถามผู้้ป� ระกอบการโรงฆ่่าไก่่เนื้้�อ
เพื่่�อการส่่งออกหลายแห่่งทราบว่่าผู้้�ประกอบการได้้รัับผล
กระทบจากการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ ใ นเนื้้� อ อกไก่่ในช่่วงไม่่กี่่� ปีี ที่่� ผ่่ านมาโดยที่่� ผู้�้
ประกอบการส่่วนใหญ่่ไม่่ทราบถึึงสภาพปััญหาว่่าเกิิดจาก
สาเหตุุใด ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบทางธุุรกิิจโดยไม่่สามารถ
ป้้องกัันหรืือควบคุุมได้้ จากการสอบถามข้้อมููลเชิิงลึึกจาก
บริิษัทั ที่่�ร่่วมวิิจัยั พบว่่าในช่่วง พ.ศ. 2561 -2562 ผู้้ป� ระกอบ
การต้้องทำำ�การลดเกรดเนื้้อ� ที่่�พบการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ โดยมููลค่่าของเนื้้�ออกไก่่ลดลง

เหมืือนไม้้มาใช้้คัดั แยกชั้้น� คุุณภาพของเนื้้อ� อกไก่่ที่่ร� ะดัับต่่าง ๆ
เพื่่�อนำำ�ไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้กระบวนการผลิิตที่่�
เหมาะสมกัับเนื้้�อไก่่ที่่�ตรวจพบลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับที่่�แตกต่่างกััน
เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพเนื้้�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความต้้องการ
ในการบริิโภค และยัังเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ผลิิตจากเนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกใน
เนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้
ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากการวิิจััย
ไปวางแผนในการคััดเลืือกสายพัันธุ์์�ที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� น
เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่�มีีผลกระทบจากลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาว
แทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้น้้อยที่่�สุุด รวมถึึงการ
จััดการกัับไก่่เพศผู้้�ในบางสายพัันธุ์์�เพื่่�อลดผลกระทบทาง
ธุุ รกิิ จซึ่่�งเป็็ นแผนในระยะยาว ส่่วนแผนในระยะสั้้� นได้้
ดำำ�เนิินการแบ่่งชั้้น� คุุณภาพของเนื้้อ� อกไก่่เพื่่�อการนำำ�ไปผลิิต
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
โดยเนื้้�ออกไก่่ที่่�เกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกและเนื้้�อแข็็ง
เหมืือนไม้้ในระดัับ 0-1 จะคััดเพื่่�อขายเป็็นเนื้้�ออกไก่่ไม่่มีี
หนัังสดแช่่เย็็นหรืือแช่่เย็็นจนแข็็ง ส่่วนเนื้้�อที่่�มีีลัักษณะการ
เกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็งเหมืือนไม้้ในระดัับ
2-3 ผู้้� ป ระกอบการจะทำำ� การคัั ด แยกและนำำ� ไปผ่่าน
กระบวนการแปรรููปที่่�เหมาะสม โดยเมื่่�อเทีียบกัับเนื้้�อก่่อน
แปรรููปจะมีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 92.31 ซึ่่�งสามารถลด
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากปััญหานี้้�ในสถานประกอบการได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยัังสร้้างรายได้้ให้้ผู้้�ประกอบการ
เพิ่่�มมากขึ้้�นอีีกด้้วย

กิิตติิกรรมประกาศ
ขอบคุุณภาควิิชาสััตวบาล คณะเกษตร และภาควิิชา
กายวิิภาคศาสตร์์ คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ที่่�เอื้้อ� เฟื้้อ� สถานที่่�ในการทำำ�วิจัิ ยั ในครั้้ง� นี้้� และ
ขอขอบคุุณ ดร.บััณฑิติ เรืืองตระกููล ที่่ป� รึึกษาสถาบัันอาหาร
รศ.สพ.ญ. สุุวิชิ า เกษมสุุวรรณ ภาควิิชาสััตวแพทยสาธารณสุุข
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และ
ดร.พััชนีีนาฏ สุุวานิิช ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้า้ นวิิชาการในการทำำ�
วิิจััยในครั้้�งนี้้�

ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

ตามระดัับการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อ
แข็็งเหมืือนไม้้ที่่�ระดัับ 1-3 คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 – 48.15
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับราคาขายเนื้้�ออกไก่่ที่่�มีีลัักษณะปกติิ
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการรายนี้้�ต้้องสููญเสีียรายได้้เฉลี่่�ยต่่อวััน
ประมาณ 100,000–200,000 บาท คิิดเป็็นมููลค่่าโดย
ประมาณ 29–58 ล้้านบาทต่่อปีี ซึ่่ง� หากคำำ�นวณจากจำำ�นวน
เนื้้�อไก่่ที่่�ผลิิตในระบบอุุตสาหกรรมทั้้�งเพื่่�อการส่่งออกและ
เพื่่� อ การบริิ โ ภคภายในประเทศทั้้� ง หมดแล้้ ว จะพบว่่า
ประเทศไทยต้้องสููญเสีียรายได้้จากการเกิิดปััญหานี้้�เป็็น
มููลค่่าประมาณไม่่ต่ำำ�� กว่่าปีีละ 1,500 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
0.98 ของมููลค่่าผลิิตไก่่เนื้้�อเพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศ
และเพื่่�อการส่่งออกไปต่่างประเทศ ในขณะที่่�ปัญ
ั หาดัังกล่่าว
มีีแนวโน้้มที่่�จะทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
การเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ในเนื้้อ� อกไก่่ เป็็นลัักษณะที่่�เพิ่่�งพบในประเทศไทย
ไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่ขาดความรู้้�
และความเข้้าใจในเรื่่อ� งนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั จึึงได้้ทำำ�การศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อ
ผู้้�ประกอบการจะได้้นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ ไปใช้้ประโยชน์์ในทาง
ธุุรกิิจได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยงานวิิจัยั นี้้�ทำำ�การศึึกษาในไก่่
ที่่�มีีน้ำำ��หนัักในช่่วง 2.5–2.7 กิิโลกรััม ซึ่่�งน้ำำ��หนัักช่่วงเดีียว
กัับค่่าเฉลี่่�ยน้ำำ��หนัักไก่่มีีชีีวิิตของประเทศที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
2.57 กิิโลกรััมและมีีแนวโน้้มที่่�จะผลิิตไก่่ที่่�มีน้ำี ำ��หนัักไก่่มีีชีวิี ติ
เพิ่่�มขึ้้น� ในอนาคต วิิจัยั ในไก่่ 3 สายพัันธุ์์�ที่่เ� ป็็นสายพัันธุ์์�หลััก
ที่่�เลี้้�ยงในประเทศไทย โดยทำำ�การศึึกษาแบบรวมเพศและ
แยกเพศซึ่่�งยัังไม่่เคยมีีงานวิิจััยใดใดที่่�ทำำ�ศึึกษาในปััจจััยดััง
กล่่าวนี้้�และเป็็นการศึึกษาในประเทศไทยซึ่่�งมีีปััจจััยด้้าน
ภููมิิศาสตร์์ที่่แ� ตกต่่างจากต่่างประเทศเพื่่�อแสดงให้้เห็็นอััตรา
การเกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ในการผลิิตเนื้้�อไก่่ของประเทศไทย เพื่่�อให้้ผู้้�
ประกอบการของประเทศไทยสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จาก
การวิิจัยั ไปใช้้เป็็นทางเลืือกในการพิิจารณาคััดเลืือกสายพัันธุ์์�
ที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคและผลิิตภััณฑ์์
ของตััวเอง รวมถึึง การจััดการกัับไก่่เพศผู้้ใ� นสายพัันธุ์์�ที่่เ� พศ
มีีผลต่่อการเกิิดลัักษณะเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้อ� และเนื้้อ� แข็็ง
เหมืือนไม้้ และจะได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากการแบ่่งระดัับการ
เกิิดลัักษณะการเกิิดเส้้นสีีขาวแทรกในเนื้้�อและเนื้้�อแข็็ง

มิถุนายน - ธันวาคม 2563

11

Vol. 68-71 No. 1-2

June - December 2020

12

เอกสารอ้้างอิิง
Cruz, R.F., Vieira, S.L., Kindlein, L., Kipper, M., Cemin, H.S. and
Rauber, S.M. 2017. Occurrence of white striping and
wooden breast in broilers fed growers and finisher
diets with increasing lysine levels. Poult. Sci. 96 (2):
501-510.
Griffin, J.R., Moraes, L., Wick, M. and Lilburn. M.S. 2018. Onset
of white striping and progression into wooden breast
as defined by myopathic changes underlying Pectoralis
major growth. Estimation of growth parameters as
predictors for stage of myopathy progression. Avian
Pathol. 47 (1): 2-13.
Kuttappan, V.A., Lee, Y.S., Erf, G.F., Meullenet, J.F.C, McKee S.R.
and Owens, C.M. 2012. Consumer acceptance of visual
appearance of broiler breast meat with varying degrees
of white striping. Poult. Sci. 91 (5): 1240–1247.
Kuttappan, V.A., Hargis, B.M. and Owens, C.M. 2016. White
striping and woody breast myopathies in the modern
poultry industry: a review. Poult. Sci. 95 (11): 2724–2733.
Kuttappan, V.A., Owens, C.M., Coon, C., Hargis, B.M. and
Vazquez-Añon, M. 2017. Incidence of Broiler breast
myopathies at 2 different ages and its impact on selected
raw meat quality parameters. Poult. Sci. 96 (8): 3005-3009.
Malila, Y., U-Chupaj, J., Srimarut, Y., Chaiwiwattrakul, P., Uengwetwanit, T., Arayamethakorn, S., Punyapornwithaya,
V., Sansamur, C., Kirschke, C.P., Huang, L., Tepaamorndech,
S., Petracci, M., Rungrassamee, W. and Visessanguan,
W. 2018. Monitoring of white striping and wooden
breast cases and impacts on quality of breast meat
collected from commercial broilers (Gallus gallus).
Asian-Australas. J. Anim. Sci. 31 (11): 1807-1817.
Mudalal, S., Babini, E., Cavani, C. and Petracci, M. 2014. Quantity
and functionality of protein fractions in chicken breast
fillets affected by white striping. Poult. Sci. 93 (8):
2108-2116.

Mudalal, S., Lorenzi, M., Soglia, F., Cavani, C. and Petracci, M.
2015. Implications of white striping and wooden breast
abnormalities on quality traits of raw and marinated
chicken meat. Animal. 9 (4): 728-734.
Petracci, M., Mudalal, S., Babini, E. and Cavani, C. 2014. Effect
of white striping on chemical composition and nutrition
value of chicken breast meat. Ital. J. Anim. Sci. 13:
179-183.
Sihvo, H.K., Lindén, J., Airas, N., Immonen, K., Valaja, J. and
Puolanne, E. 2017. Wooden breast myodegeneration
of pectoralis major muscle over the growth period in
broilers. Vet. Pathol. 54 (1): 119-128
Soglia, F., Mudalal, S., Babini, E., Di, N.M., Mazzoni, M., Sirri, F.,
Cavani, C. and Petracci, M. 2016. Histology, composition, and quality traits of chicken Pectoralis major
muscle affected by wooden breast abnormality. Poult.
Sci. 95 (3): 651-659.
Trocino, A., Piccirillo, A., Birolo, M., Radaelli, G., Bertotto, D.,
Filiou, E., Petracci, M. and Xiccato, G. 2015. Effect of
genotype, gender and feed restriction on growth, meat
quality and the occurrence of white striping and
wooden breast in broiler chickens. Poult. Sci. 94 (12):
2996-3004.
Tuma, H.J., Venable, J.H., Wuthier, P.R. and Henrickson, R.L.
1962. Relationship of fiber diameter to tenderness
and meatiness as influenced by bovine age. J. Anim.
Sci. 21 (1): 33-36.
Velleman, S.G. and Clark, D.L. 2015. Histopathologic and
Myogenic Gene Expression Changes Associated with
Wooden Breast in Broiler Breast Muscles. Avian Dis.
59 (3): 410-418.
Wold, J.P., Veiseth-Kent, E., Host, V. and Lovland, A. 2017.
Rapid on-line detection and grading of wooden breast
myopathy in chicken fillets by near-infrared
spectroscopy. PLoS ONE. 12: e0173384.

