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 ความสััมพัันธ์์ของการเกิดเส้ันสีัขาวแทรกในเน้�อ  (White striping) และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ 

(Woody breast) กับสัายพัันธ์์์และการจำำาแนกลักษณะการเกิดเส้ันสีัขาวแทรก (White striping) 

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ (Woody breast) ในเน้�อไก่

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

คชาภรณ์์ เต็็ม ยอด 1∗  อัจฉรา ขยั น 2
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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.
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บทคัดย่อ

 ศึุกษาคว์ามสัำมพัันธ์์ของการเกิ ดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

(White striping) และเน้�อแข็งเหม้อนไม ้(Woody breast) 

กับสำายพัันธ์ุ์-โดยสุำ�มเก็บตั็ว์อย�างเน้�ออกไก� จำานว์น 1,385 

ตั็ว์อย�าง จากไก� 3 สำายพัันธ์ุ์ อายุ 42 วั์น นำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็ 

2.5 -2.7 กิโลกรัม จากโรงฆ่�าสัำต็ว์์เพ้ั�อการสำ�งออก พับอัต็รา

การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จาก

ระดับ 0 ถึึง 3 ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A ร้อยละ 2.51, 67.35, 29.00 

และ 1.14 (n=438) สำายพัันธ์ุ์ B ร้อยละ 0.22, 57.79, 38.15 

และ 3.84 (n=432) และสำายพัันธ์ุ์ C ร้อยละ 0, 68.25, 

30.56 และ 1.19 (n=504) นำาผู้ลที�ได้มาวิ์เคราะห์ทางสำถิึติ็

โดยใช้การทดสำอบไคสำแคว์ร์ที�ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95% พับว์�า 

สำายพัันธ์ุ์มีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะดังกล�าว์ จากนั�นนำาเพัศุของ

ไก�มาหาคว์ามสัำมพัันธ์์ พับว์�าเพัศุมีคว์ามสัำมพัันธ์์กันใน      

สำายพัันธ์ุ์ A และสำายพัันธ์ุ์ B แต็�ไม�มีคว์ามสัำมพัันธ์์ในสำายพัันธ์ุ์ C 

โดยที�ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A อัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเพัศุผู้้้ จากระดับ 0 ถึึง 3 ร้อยละ 

0.44, 64.16, 34.07 และ 1.33 (n=226) เพัศุเมียร้อยละ 

4.72, 70.76, 23.58 และ 0.94 (n=212) และไก�สำายพัันธ์ุ์ 

B เพัศุผู้้้ร้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ 5.38 (n=223) เพัศุ

เมียร้อยละ 0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 (n=220) แสำดงว์�า

มีโอกาสำพับการเปลี�ยนแปลงในเพัศุผู้้้มากกว์�าเพัศุเมีย การ

ศึุกษาทางมิชญวิ์ทยาด้ว์ยการย้อมสีำ Hematoxylin และ 

Eosin พั บโครงสำร้างเซลล์กล้ามเน้�อเกิดคว์ามเสีำยหาย 

เน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็ไม�ชัดเจน และเส้ำนผู้�าศุ้นย์กลาง

ของเสำ้นใยกล้ามเน้�อมีขนาดเล็กลงเม้�อเปรียบเทียบ ตั็�งแต็�

ระดับ 0 ถึึง 3 และจากการย้อมสีำ Masson trichrome พับ

เส้ำนใยคอลลาเจนในกล้ามเน้�อที�มเีส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในกล้ามเน้�อมากขึ�นจากระดับ 0 ถึึง 3

คำาสัำาคัญ: เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ, เน้�อแข็งเหม้อนไม้,             

เน้�อไก�, สำายพัันธ์ุ์, เพัศุ, เซลล์กล้ามเน้�อเกิดคว์ามเสีำยหาย

บทนำา

 การพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ไก�เน้�อในระบบการเลี�ยงแบบ

อุต็สำาหกรรมในปัจจุบันเน้นการปรับปรุงสำายพัันธ์ุ์  ไก�เน้�อ

ให้มีการเจรญิเติ็บโต็อย�างรว์ดเรว็์โดยเฉพัาะเน้�ออกไก�ซึ�งมี

ม้ลค�าและคว์ามต็้องการของต็ลาดส้ำงสุำดเพ้ั�อต็อบสำนอง

คว์ามต็อ้งการของผู้้บ้ริโภคและผู้ลกำาไรทางธ์รุกิจ ถึึงแม้ว์�า

จะประสำบคว์ามสำำาเร็จในการพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ไก�ทำาให้          

กล้ามเน้�อไก�และอกไก�มีขนาดใหญ�ขึ�น แต็�ผู้ลที�ต็ามมาทำาให้

พับการ เพิั�มอุบัติ็การณ์์ของการเกิดคว์ามผิู้ดปกติ็ด้าน

คุณ์ภาพัในเน้�ออกไก�ที�เราเรียกว์�าลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทร ก

ในเน้�อ (White striping) และลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ 

(Woody breast) ในเน้�ออกไก�  (Malila et al., 2018) 

คว์ามผู้ิดปกติ็นี�เป็นคว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�อชนิดใหม�ที�

เรียกกันว์�า modern myopathies ในปัจจุบันยังไม�ทราบ

สำาเหตุ็ที�แท้จริงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้ แต็�มีหลักฐานที�แสำดงว์�าอุบัติ็การณ์์การเกิด 

modern myopathies เพิั�งเพิั�มขึ�นในไม�กี�ปีที�ผู้�านมา โดย

ยังพับว์�าอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�จะเพิั�มมากขึ�นเม้�อไก�มีนำ�าหนักและ

อายุเพิั�มมากขึ�น (Kuttappan et al., 2017) โดยจะพับว์�า

ไก�เน้�อเพัศุผู้้้มีโอกาสำที�จะพับเน้�ออกที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้มากกว์�าไก�เน้�อเพัศุเมีย (Trocino et al., 2015) 

 Griffin et al. (2018) และ Kuttappan et al. 

(2016) จำาแนกการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ด้ว์ยการสัำงเกต็ด้ว์ยต็าเปล�าและการ

สัำมผัู้สำเน้�อ โดยเน้�อที�มีการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก ในเน้�อจะพับว์�า

มีเส้ำนสีำขาว์ยาว์ไปต็ามแนว์ของเส้ำนใยกล้ามเน้�อมักจะเกิด

ในบริเว์ณ์สำ�ว์นน้นต็รงกลางของกล้ามเน้�ออกใกล้กับสำ�ว์นที�

ติ็ดกับบริเว์ณ์ปีก หร้ออาจจะยาว์ไปต็ามแนว์กล้ามเน้�อจนถึึง

สำ�ว์นปลายของกล้ามเน้�ออกหร้อไม�ก็ได้ ซึ�งเป็นลักษณ์ะ

คว์ามเสำยีหายของกลา้มเน้�อที�ไม�รุนแรง  ในกรณ์ทีี�เกิดคว์าม

เสีำยหายของกลา้มเน้�อที�รุนแรงในเน้�ออกไก�จะพับกลา้มเน้�อ

อกไก�มีลักษณ์ะแข็งขึ�นจากเน้�อปกติ็ ผิู้ว์หน้าของเน้�อจะมีสีำซีด

อาจมีของเหลว์ไหลออกจากเน้�อ ที�ผิู้ว์ของกล้ามเน้�ออก

จะพับ epimysium haemorrhaging หร้อพับเล้อดออก

ในกล้ามเน้�อจากการเกิด intramuscular haemorrhaging 
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ในบริเว์ณ์ที�อย้�ใกล้ปลายกระด้กสัำนอก ทั�งนี� ขึ�นกับระดับ

คว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้โดย Kuttappan et al. (2017) และ Soglia et al. 

(2016) ก็รายงานว์�าการเกิดเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะเกิดร�ว์ม

กับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ โดยเม้�อต็รว์จทางมิชญวิ์ทยา

 (histological lesion) จะพับกลา้มเน้�อเกิดการเส้ำ�อมสำภาพั

และการต็ายของกล้ามเน้�อ (Myodegeneration and 

Necrosis) เกิดพัังผู้้ด (Fibrosis) มีการเพิั�มขึ�นของ                 

lymphocyte และ macrophage และเกิดการสำะสำมไขมัน

ที�มากจนเกินไป (Lipidosis) ต็ามระดับคว์ามรุนแรงของ

การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้โดย

ลักษณ์ะทางมิชญวิ์ทยาของเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ          

เน้�อแข็งเหม้อนไม้จะมีคว์ามแต็กต็�างจากกับเน้�อที�มีคว์าม           

ผิู้ดปกติ็ในลักษณ์ะอ้�นเช�นการเส้ำ�อมสำภาพัของกล้ามเน้�อ 

เน้�องมาจากพัันธุ์กรรม (Hereditary muscular dystrophy) 

คว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�อเน้�องมาจากอาหาร (Nutritional 

myopathy) คว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�อเน้�องมาจากสำารพิัษ

(Toxic myopathy) และภาว์ะไขมันแทรก (Intramuscular 

marbling) (Kuttappan et al., 2016)

 จากการศึุกษาของ Trocino et al. (2015) พับว์�า

เน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้มีคุณ์ภาพัลดลง         

โดยพับว์�าค�าการส้ำญเสีำยนำ�าจากการประกอบอาหาร (Cooking 

loss) และค�าแรงตั็ดผู้�านเน้�อ (AK-shear force) ในเน้�อ

อกไก�ที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะมีมากกว์�าเน้�ออกไก�ที�

มีลักษณ์ะปกติ็ Mudalal et al. (2015) พับว์�าสีำของเน้�ออกไก�

ที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะเปลี�ยนไปคว์ามสำามารถึใน

การอุ้มนำ�าของเน้�อลดลง (Water-holding capacity) มีการ

ส้ำญเสีำยนำ�าขณ์ะการเก็บรักษา (drip loss) และการส้ำญเสีำย

นำ�าจากการประกอบอาหาร (cooking loss) มากกว์�าเน้�อ

อกไก�ที�มีลักษณ์ะปกต็ ินอกจากนี�เน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้จะมีการสำะสำมคอลลาเจนในกล้ามเน้�อ

มากกว์�าเน้�อปกติ็ (Velleman and Clark., 2015) ซึ�งสำ�ง

ผู้ลโดยต็รงต็�อคว์ามเหนียว์ของเน้�อ จากการศึุกษาของ 

Kuttappan  et al. (2016) และ Velleman and Clark. 

(2015) พับว์�าการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ที�มีคว์ามเสีำยหายในระดับรุนแรงจะ

เกิดการเส้ำ�อมสำภาพัของเส้ำนใยกล้ามเน้�อเป็นจำานว์นมากทำาให้

คุณ์ภาพัของเน้�อลดลง ซึ�งจะสำ�งผู้ลให้เกิดการไม�ยอมรับ

คุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�ที�พับลักษณ์ะดังกล�าว์ของผู้้้บริโภค

 ในปัจจุบันระบบการผู้ลิต็ไก�เน้�อในระบบอุต็สำาหกรรม

เน้นการพััฒนาสำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อให้ไก�เน้�อ มีการเจริญเติ็บโต็

มากขึ�นโดยใช้ระยะเว์ลาในการเลี�ยงที�สัำ�นลง ซึ�งจะมีผู้ลต็�อ

คุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�โดยมีรายงานจากการศึุกษาจากต็�าง

ประเทศุพับว์�าเน้�ออกไก�จำานว์นมากที�มีลักษณ์ะมเีส้ำนสีำขาว์

แทรกอย้�ในบริเว์ณ์เน้�ออกของไก�และลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ ซึ�งเน้�อที�มีลักษณ์ะนี�จะพับการร้องเรียนของ

ล้กค้าว์�าเป็นเน้�อด้อยคุณ์ภาพัโดยปัญหาดังกล�าว์มีแนว์โน้ม

ว์�าจะพับมากขึ�นในอนาคต็อย�างต็�อเน้�อง Kuttappan et al. 

(2016) รายงานว์�าอุต็สำาหกรรมการผู้ลิต็ไก�เน้�อของ

สำหรัฐอเมริกาที�มีปริมาณ์การผู้ลิต็มากกว์�า 53 พัันล้าน

ปอนด์ต็�อปี ซึ�งเม้�อคำานว์ณ์เป็นเน้�ออกจะมีนำ�าหนักโดย

ประมาณ์ 12 พัันล้านปอนด์ต็�อปี  มีการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก

ในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ซึ�งทำาให้สำหรัฐอเมริกาต้็องส้ำญเสีำย

รายได้คิดเป็นม้ลค�ามากกว์�า 200 ล้านเหรียญสำหรัฐต็�อปี 

เน้�องจากการลดลงของผู้ลผู้ลิต็เพัราะต้็องทำาการตั็ด

ชำาแหละชิ�นสำ�ว์นที�ผิู้ดปกติ็ออก มีกา รส้ำญเสีำยรายได้จากการ

ส้ำญเสีำยนำ�าในขณ์ะทำาการเก็บรักษาและจากการประกอบ

อาหาร การส้ำญเสำยีม้ลค�าเพิั�มของผู้ลติ็ภัณ์ฑ์์ที�ต้็องถ้ึกลดชั�น

คุณ์ภาพั และการต้็องทิ�งเน้�อที�มีลักษณ์ะผิู้ดปกติ็ในระดับที�

มีคว์ามรุนแรงส้ำง โดยรายงานของ Kuttappan et al. (2012) 

และ Trocino et al. (2015) ระบุว์�าอุบัติ็การณ์์ของการ

เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อจะเพิั�มขึ�นอย�างต็�อเน้�องจากระดับ

ต็ำ�าสุำดถึึงระดับส้ำงสุำดของการคาดการณ์์ คิดเป็นร้อยละ 20 ถึึง

ร้อยละ 96 ภายในไม�กี�ปีข้างหน้า ทั�งนี� ตั็ว์เลขดังกล�าว์จะ

มากหร้อน้อยขึ�นอย้� กับการจัดการที� เหมาะสำมของ                      

ผู้้้ประกอบการทั�งในระดับฟาร์ม การผู้ลิต็ และการแปรร้ป

เน้�อในสำถึานประกอบการร�ว์มด้ว์ย ในขณ์ะที�ของ Malila et al., 

2018 พับว์�าประเทศุไทยเริ�มมีอุบัติ็การณ์์การเกิ ดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยจากผู้ลการศุึกษา

จะพับว์�าอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในไก�ที�มนีำ�าหนักซากน้อยจะพับการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ในระดับ

รุนแรงนอ้ย ถึึงระดบัรุนแรงปานกลาง สำ�ว์นเน้�อที�ม ลัีกษณ์ะ

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับ
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รุนแรงมากจะพับในปริมาณ์ไม�มากนัก แต็�เม้�อไก�มีอายุมาก

ขึ�นหร้อมีนำ�าหนักตั็ว์มากขึ�นอัต็ราการเกดิลักษณ์ะเสำน้สีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะมีระดับรุนแรงมากขึ�น

ด้ว์ยเหตุ็นี� ทางคณ์ะผู้้้ว์จัิยจึงศึุกษาคว์ามสัำมพัันธ์์ของกา รเกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้กับสำายพัันธ์ุ์ไก�

ในระบบอุต็สำาหกรรมของประเทศุไทยซึ�งมีสำายพัันธ์ุ์หลักอย้� 

3 สำายพัันธ์ุ์ โดยเปรียบเทียบกับระดับคว์ามรุนแรงของการ

เกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ใน

ระดับคว์ามรุนแรงต็�าง ๆ ของแต็�ละสำายพัันธ์ุ์รว์มถึึงการ

พิัจารณ์าเพัศุของแต็�ละสำายพัันธ์ุ์ว์�ามีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้อย�างมีนัยสำำาคัญทางสำถิึติ็

หร้อไม� โดยจากการส้ำบค้นข้อม้ลยังไม�พับการศุึกษาคว์าม

สัำมพัันธ์์ของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้กับสำายพัันธ์ุ์ไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์ที�เป็นสำายพัันธ์ุ์หลักที�

เลี�ยงในประเทศุไทย ผู้ลที�ได้จากการวิ์จัยจะทำาให้ผู้้้ประกอบ

การนำาไปใช้ประกอบการพิัจารณ์าคัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์ไก�ที�จะ

นำามาเลี�ยงในสำถึานประกอบการซึ�งสำายพัันธ์ุ์ไก�เป็นปัจจัย

หลักในการเกิดปัญหานี� ซึ�งจะต้็องดำาเนินการคว์บค้�ไปกับ

การจัดการอ้�น ๆ ที�เหมาะสำมในระบบการเลี�ยง การผู้ลิต็ 

และการแปรร้ปเพ้ั�อช�ว์ยลดผู้ลกระทบที�เกิดขึ�นจากปัญหานี� 

ในธุ์รกิจการผู้ลิต็ไก�เน้�อของสำถึานประกอบการ

อ์ปกรณ์และวิธี์การ

ตััวอย่างเน้�ออกไก่

 ทำาการสุำ�มเน้�ออกไก�จากโรงฆ่�าและชำาแหละไก�เน้�อ

เพ้ั�อการสำ�งออกแห�งเดียว์ที�เลี�ยงในระบบมาต็รฐานฟาร์ม 

และมีระบบการจัดการฟาร์มแบบเดียว์กัน โดยสุำ�มตั็ว์อย�าง

จากไก�ที�มีอายใุนการจบัเข้าเช้อดที� 42 วั์น นำ�าหนักตั็ว์ไก�อย้�

ในช�ว์ง 2.5-2.7 กิโลกรัม ไก�ที�ใช้ในการศึุกษานี�เป็นไก�สำายพัันธ์ุ์

ที�มีการพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ให้มีการเจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์ 

จำานว์น 3 สำายพัันธ์ุ์ ค้อ สำายพัันธ์ุ์ A  เพัศุผู้้้ จำานว์น 226 ตั็ว์

และเพัศุเมีย จำานว์น 212 ตั็ว์ รว์ม 438 ตั็ว์ สำายพัันธ์ุ์ B เพัศุผู้้้ 

จำานว์น 223 ตั็ว์ และเพัศุเมีย จำานว์น 220 ตั็ว์ รว์ม 443 ตั็ว์

และสำายพัันธ์ุ์ C เพัศุผู้้้ จำานว์น 254 ตั็ว์ และเพัศุเมีย จำานว์น

 250 ตั็ว์ รว์ม 504 ตั็ว์ รว์มเน้�ออกไก�ทั�งหมด 1,385 ตั็ว์อย�าง

 

การเก็บและรักษาตััวอย่าง

 เก็บตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ในช�ว์งเด้อน พัฤศุจิกายน 

2562 - มกราคม พั.ศุ. 2563 จากโรงฆ่�าไก�เน้�อ เพ้ั�อการสำ�ง

ออกในพ้ั�นที�จังหวั์ดปทุมธ์านี โดยเก็บตั็ว์อย�างจากเน้�ออกไก�

ที�ผู้�านกระบว์นการฆ่�าต็ามปกติ็ แยกต็ามพัันธ์ุ์และเพัศุที�

สำายพัานการผู้ลิต็ในห้องตั็ดแต็�ง ด้ว์ยวิ์ธี์สุำ�ม จดบันทึกพัันธ์ุ์ 

เพัศุ และนำ�าหนัก บรรจุตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ที�สุำ�มไว้์ใสำ�ในถึุง

พัลาสำติ็ก คว์บคุมอุณ์หภ้มิเน้�ออกไก�ไม�ให้ส้ำงเกิน 4 องศุา

เซลเซียสำ โดยใสำ�ในกล�องโฟมที�มีนำ�าแข็งสำ�งมาที�ภาควิ์ชา

สัำต็ว์บาล คณ์ะเกษต็ร มหาว์ิทยาลัยเกษต็รศุาสำต็ร์ เพ้ั�อ

ทำาการจำาแนกระดบัของการเกดิลักษณ์ะเสำน้สีำขาว์แทรกใน

เน้�อและลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ เม้�อเน้�ออกไก�ถ้ึกเก็บมา

ครบ 24 ชั�ว์โมงหลังจากการต็รว์จหลังการฆ่�า (post mortem) 

โดยบุคลากรที�ได้รับการฝึึกอบรมและมีคว์ามชำานาญ หลัง

จากนั�นนำาตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ที�ได้รับการจำาแนกระดับแล้ว์

ทั�ง 4 ระดับ แล้ว์แยกเป็น 4 กลุ�ม กลุ�มละ 5 ตั็ว์อย�าง บรรจุใสำ�ถุึง

พัลาสำติ็กใสำ�ในกล�องโฟมที�มีนำ�าแข็งเพ้ั�อคว์บคุมอุณ์หภ้มิเน้�อ

ไม�ให้เกิน 4 องศุาเซลเซยีสำ สำ�งไปที�ภาคว์ชิากายวิ์ภาคศุาสำต็ร์

คณ์ะสัำต็ว์แพัทยศุาสำต็ร์ มหาวิ์ทยาลัยเกษต็รศุาสำต็ร์ เพ้ั�อ

ศึุกษาลักษณ์ะของโครงสำร้างกล้ามเน้�อโดยวิ์ธี์ทางมิชญวิ์ทยา

การจำำาแนกระดับการเกิดลักษณะเส้ันสีัขาวแทรกในเน้�อ

(White striping) และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ (Woody 

breast) ในเน้�ออกไก่

 จำาแนกระดับการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในตั็ว์อย�างกล้ามเน้�ออกไก�แยกต็าม

สำายพัันธ์ุ์และเพัศุ ด้ว์ยการมองด้ด้ว์ยต็าเปล�าสัำงเกต็

ลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและลักษณ์ะภายนอกของ

การเกิดเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ประกอบกับการสัำมผัู้สำเพ้ั�อ

ทดสำอบคว์ามแข็งของกล้ามเน้�อเพ้ั�อทดสำอบการเกิด

ลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยเกณ์ฑ์์การแบ�งระดั บการเกิด

ลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อน

ไม้ในเน้�ออกไก�ประยุกต์็จาก Kuttappan et al. (2016); 

Sihvo. et al. (2017); Griffin et al. (2018) และ Malila 

et al. (2018) เน้�องจากยงัไม�มีเกณ์ฑ์์มาต็รฐานในการแบ�ง

ระดับการเกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
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เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� และอุบัติ็การณ์์การเกิด

ลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในประเทศุไทยยังไม�รุนแรงเท�า

ในต็�างประเทศุ ดังนั�น จึงกำาหนดเกณ์ฑ์์การแบ�งระดับ การ

เกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� 4 ระดับ (ร้ปที�1) ดังนี� 

ระดับ 0 เน้�อปกต็ิที�ไม�พับการเกิดเสำ้นสำีขาว์แทรกในเน้�อและ
เน้�อแข็งเหม้อนไม้

ระดับ 1 ระดับที�ไม�รุนแรงจะพับเฉพัาะลักษณ์ะเส้ำนสำีขาว์
แทรกในเน้�อ

ระดับ 2 ระดับที�รุนแรงจะพับลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
อาจพับเล้อดออก ที�ผู้ิว์ของกล้ามเน้�อ จากการเกิด 
epimysium haemorrhaging ร�ว์มกับลักษณ์ะที�แข็ง
ขึ�นของกล้ามเน้�อในบริเว์ณ์ใกล้ปลายกระด้กสัำนอก
จากการเกิดภาว์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในขั�นต้็น   

ระดับ 3 ระดับที�รุนแรงมากจะพับลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกใน
เน้�อมีขนาดใหญ�ขึ�น และอาจพับเล้อดออกในกล้าม
เน้�อเป็นรอยชำ�าจากการเกิด intramuscular haem-
orrhaging (bruising) ในบริเว์ณ์ใกล้ปลายกระด้กสัำน
อก เน้�อจะมีสีำซีดลง เป็นสัำนแข็งขึ�น เม้�อสัำมผัู้สำเน้�อ
อกไก�โดยรว์มจะพับว์�าเน้�อจะมีลักษณ์ะแข็งขึ�นจาก
การเกิดลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้ที�รุนแรงขึ�น

รูปที� 1 การจำาแนกของการเกิดลักษณ์ะมีเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
         เน้�อแข็งเหม้อนไม้ ใน 4 ระดับ (อ้างอิงจาก Kuttappan et al. 
         (2016)

การศึึกษาลักษณะของโครงสัร้างกล้ามเน้�อโดยวิธี์ทาง 

มิชญวิทยา (Histology) 

  นำาตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ที�จำาแนกเป็น 4 กลุ�ม กลุ�มละ 5 

ตั็ว์อย�าง มาศึุกษาลักษณ์ะของโครงสำร้างกล้ามเน้�อโดยวิ์ธี์

ทางมิญชวิ์ทยา โดยตั็ดตั็ว์อย�างให้มีขนาดเล็กประมาณ์             

0.5 x 0.5 x 1.0 เซ็นติ็เมต็ร แล้ว์ทำาการต็รึงตั็ว์อย�างเน้�อ

อกไก�โดยนำาไปแช�ลงใน 10% Neutral buffer formalin 

เป็นเว์ลา 24 ชั�ว์โมง จากนั�นยา้ยตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�แช�ลงใน

แอลกอฮอล์ที�มีคว์ามเข้มข้น 70% เพ้ั�อกำาจัดนำ�าทั�งหมดให้

ออกจากตั็ว์อย�างแล้ว์จึงนำาตั็ว์อย�างเน้�ออกไก�ไปลงเคร้�อง 

Tissue processor (Thermo Scientific, USA) โดยจะใช้

เว์ลาในกระบว์นการทั�งหมดประมาณ์ 18 ชั�ว์โมงเม้�อ

กระบว์นการเสำร็จสิำ�นอย�างสำมบ้รณ์์ ทำาการย้ายตั็ว์อย�าง     

เน้�ออกไก�ใสำ�ลงในบล็อกที�มีพัาราฟินเหลว์ แล้ว์จึงนำาไปทำาให้

แข็งตั็ว์ขึ�น นำาบล็อกพัาราฟินที�แข็งตั็ว์แล้ว์ไปตั็ดโดยใช้

เคร้�องไมโครโต็ม (Microtome, MICROM International 

GmbH, Germany) ทำาการต็ัดเน้�อเย้�อให้มีคว์ามหนา 3 

ไมโครเมต็ร นำาไปย ้อมสีำ Hematoxylin และ Eosin (H&E) 

และย้อมสีำ Masson trichrome แล้ว์จึงนำาไปถึ�ายภาพัภายใต้็

กล้องจุลทรรศุน์แบบใช้แสำง (Light microscope, Olympus 

FSX100) กำาลังขยาย 100 เท�า (Tuma et al., 1962) 

ทำาการถึ�ายภาพัลักษณ์ะของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไมใ้นอกไก�ของแต็�ละระดบัคว์ามรุนแรง

ของแต็�ละสำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อด้ลักษณ์ะของเน้�อเย้�อเกี�ยว์พััน

การวิเคราะห์ทางสัถิิติั

 แจกแจงคว์ามถีึ�ของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�จำาแนกเป็น 4 ระดับ ในไก�

แต็�ละสำายพัันธ์ุ์ และเพัศุ ด้ว์ยค�าร้อยละ ใช้สำถิึติ็โดยการ      

ทดสำอบไคสำแคว์ร์ (Chi Square test) ทดสำอบหาคว์าม

สัำมพัันธ์์ของระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดลักษณ์ะก ารเกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�

ต็�างสำายพัันธ์ุ์และเพัศุ ท ี�ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95% โดยใช้

โปรแกรมสำำาเร็จร้ป SAS Version 9.0

ผลและวิจำารณ์

 จากผู้ลการศึุกษาพับว์�าไก�สำายพัันธ์ุ์ A และ B พับ

ระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก ในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไมใ้นเน้�ออกไก�ตั็�งแต็�ระดับที� 0 ถึึง 3 ในขณ์ะ

ที�ในไก�สำายพัันธ์ุ์ C พับระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ตั็�งแต็�ระดับที� 1 ถึึง 3 

ต็ามลักษณ์ะปรากฏในร้ปที� 2 
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  อัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ จากระดับ 0 ถึึง 3 ของไก�สำายพัันธ์ุ์ A จากจำานว์น

ตั็ว์อย�างทั�งหมด 438 ตั็ว์อย�าง คิดเป็นร้อยละ 2.51, 67.35, 

29.00 และ 1.14 ต็ามลำาดับ ไก�สำายพัันธ์ุ์ B จำานว์นตั็ว์อย�าง

ทั�งหมด 443 ตั็ว์อย�าง พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับ 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 

รูปที� 2 ระดับการเกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ
          เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�จากการสัำงเกต็ด้ว์ยสำายต็าและ
          การสัำมผัู้สำระดับคว์ามแข็งของเน้�ออกไก�

ตัารางที� 1 ร้อยละของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

       เหม้อนไม้ ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C

ระดับ สำายพัันธ์ุ์ A
(N=438)

สำายพัันธ์ุ์ B
(N=443)

สำายพัันธ์ุ์ C
(N=504)

P-value 
<0.05

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

ตัารางที� 2 เปอร์เซ็นต์็การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

              เหม้อนไม้ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C แยกต็ามเพัศุ

สำาย
พัันธ์ุ์

เพัศุ จำานว์น
ต็ัว์อย�าง

0 1 2 3 P-value

A เพัศุผู้้้ 226 0.44 64.16 34.07 1.33

เพัศุเมีย 212 4.72 70.76 23.58 0.94 0.005∗

B เพัศุผู้้้ 223 0 48.88 45.74 5.38

เพัศุเมีย 220 0.45 66.82 30.46 2.27 0.0008∗

C เพัศุผู้้้ 254 0 68.90 30.31 0.79

เพัศุเมีย 250 0 67.60 30.80 1.60 0.75

∗ แต็กต็�างอย�างมีนัยสำำาคัญทางสำถิึติ็

0.22, 57.79, 38.15 และ 3.84 ต็ามลำาดับ และไก�สำายพัันธ์ุ์ C 

จำานว์นตั็ว์อย�างทั�งหมด 504 ตั็ว์อย�าง พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับ 0 ถึึง 3 คิดเป็น

ร้อยละ 0, 68.25, 30.56 และ 1.19 ต็ามลำาดับ แสำดงว์�า

สำายพัันธ์ุ์ของไก�มีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ อย�างมีนัยสำำาคัญทางสำถิึติ็ที�ระดับคว์าม

เช้�อมั�น 95% (ต็ารางที� 1)

 จากการวิ์เคราะห์ทางสำถิึติ็ พับว์�าอัต็ราการเกิดเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเพัศุผู้้้และ           

เพัศุเมียของไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์ ที�ระดับคว์ามเช้�อมั�น 95% 

พับว์�า เพัศุมีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะดังกล�าว์ในไก�สำายพัันธ์ุ์ 

A และสำายพัันธ์ุ์ B แต็�ไม�มีผู้ลในไก�สำายพัันธ์ุ์ C

 ในไก�สำายพัันธ์ุ์ A พับอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรก

ในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเพัศุผู้้ ้จากระดับที� 0 ถึึง 3 

คิดเป็นร้อยละ 0.44, 64.16, 34.07 และ1.33 ต็ามลำาดับ 

และเพัศุเมี ยพับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม ้จากระดบัที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 4.72, 70.76, 

23.58 และ 0.94 ต็ามลำาดับ ในสำ�ว์นของไก�สำายพัันธ์ุ์ B พับว์�า 

เพัศุผู้้้พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ 

จากระดับที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 0, 48.88, 45.74 และ 

5.38 ต็ามลำาดับ และเพัศุเมียพับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 

0.45, 66.82, 30.46 และ 2.27 ต็ามลำาดับ และในไก�สำายพัันธ์ุ์ 

C พับว์�าเพัศุผู้้้พับการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 0 ถึึง 3 คิดเป็นร้อยละ 0, 68.90, 

30.31 และ 0.79 ต็ามลำาดับ และเพัศุเมียพับการเกิดเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 0 ถึึง 

3 คิดเป็นร้อยละ 0, 67.60, 30.80 และ 1.60 ต็ามลำาดับ 

(ต็ารางที� 2) แสำดงว์�าในไก�สำายพัันธ์ุ์ A และ B มีโอกาสำพับ

การเปลี�ยนแปลงในเพัศุผู้้้มากกว์�าเพัศุเมีย

 เม้�อเปรียบเทียบการศึุกษาลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จากโครงสำร้างกล้ามเน้�อ

ในเน้�ออกไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์  ในระดับ 0 ถึึง 3 โดยโดยวิ์ธี์

ทางมิญชวิ์ทยา จากการย้อมด้ว์ยสีำ Hematoxylin และ 

Eosin และสำี Masson trichrome และต็รว์จด้ว์ย
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กล้องจุลทรรศุน์ เพ้ั�อใช้ในการประเมินระดับคว์ามเสีำยหาย

ของเซลล์กล้ามเน้�อจากการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� และทำาการเปรียบเทียบกับ

ผู้ลการประเมินระดับคว์ามรุนแรงด้ว์ยสำายต็าที�ถ้ึกประเมิน

ไว้์แล้ว์ จากระดับที� 0 ถึึง 3 จะพับว์�าผู้ลการต็รว์จประเมิน

ลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้

จากโครงสำร้างกล้ามเน้�อในเน้�ออกไก�ในระดับ 0 ถึึง 3 ด้ว์ย

สำายต็าและการสัำมผัู้สำเน้�อ เปรียบเทียบกับการต็รว์จ

ประเมินด้ว์ยกล้องจุลทรรศุน์เป็นไปในแนว์ทางเดียว์กัน โดย

จากการต็รว์จประเมินด้ว์ยกล้องจุลทรรศุน์จะไม�พับคว์าม

ผิู้ดปกติ็ในโครงสำร้างกล้ามเน้�อในเน้�ออกไก�ที�ระดับปกติ็           

(ระดับ 0) โดยจะพับว์�า polygonal muscle fiber มี

ลักษณ์ะปกต็แิละมีขนาดเท�ากัน แต็�ในสำ�ว์นของเน้�ออกที�เกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จากระดับที� 

1 ถึึง 3 จะพับว์�าโครงสำร้างของเซลล์กล้ามเน้�อเกิดคว์าม

เสีำยหาย และเน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็ไม�ชัดเจน รว์มถึึง 

เส้ำนผู้�าศุ้นย์กลางของเส้ำนใยกล้ามเน้�อมีขนาดเล็กลง โดยที�

รูปที� 2 แสำดงระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ตั็�งแต็�ระดับที� 0 ถึึง 3 ต็ามลำาดับ จากการย้อมสีำ Hematoxylin 

         และ Eosin ในเน้�ออกไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C

คว์ามรุนแรงระดับ 1 จะพับขนาดของไฟเบอร์มี dimension 

แต็กต็�างกันและพับว์�าเน้�อเย้�อเกี�ยว์กันที�ห�อหุ้มมัดกล้ามเน้�อ

(perimysial connective tissue) มีคว์ามหนามากขึ�น พับ 

Lymphocyte เล็กน้อย ที�ระดับคว์ามรุนแรงระดับ 2 จะ

พับว์�าจำานว์นของเส้ำนใยกล้ามเน้�อลดลง มีการเพิั�มขึ�นของ

เน้�อเย้�อไขมัน พับ Lymphocyte ในปริมาณ์มากขึ�น และ

พับเส้ำนใยคอลลาเจนซึ�งย้อมติ็ดสีำนำ�าเงินด้ว์ยสีำ Masson 

trichrome แทรกเส้ำนใยกล้ามเน้�อ และที�คว์ามรุนแรงระดับ 

3 จะพับการเส้ำ�อมสำลายของเส้ำนใยกล้ามเน้�อและถ้ึกแทนที�

ด้ว์ยเน้�อเย้�อไขมัน เริ�มพับ Macrophage และพับเส้ำนใย 

คอลลาเจนมากขึ�น โดยภาว์ะรอยโรคทางจุลพัยาธิ์วิ์ทยา 

(histopathological lesions) ที�เกิดขึ�นจะรุนแรงกว์�าใน

ระดับอ้�น โดยจะเห็นได้ว์�าคว์ามรุนแรงของคว์ามเสีำยหาย

ของโครงสำร้างกล้ามเน้�อจะเพิั�มมากขึ�นในคว์ามรุนแรงระดับ 

1 คว์ามรุนแรงระดับ 2 และจะมีคว์ามเสำียหายของ

โครงสำร้างกล้ามเน้�อระดับส้ำงสุำดที�คว์ามรุนแรงระดับ 3           

(ร้ปที� 2 และร้ปที� 3) 
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 จากผู้ลการทดลองที�ได้จะพับว์�าสำายพัันธ์ุ์ของไก�

ที�ทำาการศุกึษาในครั�งซึ�งเป็นสำายพัันธ์ุ์ที�มีการพััฒนาใหมี้การ

เจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์โดยเฉพัาะมีการเน้นให้มีการเพิั�ม

นำ�าหนักของเน้�ออกไก�ให้มากขึ�นเพ้ั�อต็อบสำนองต็�อคว์าม

ต้็องการของผู้้้บริโภคและเหต็ุผู้ลทางธ์ุรกิจ จะเกิดปัญหา

ต็ามมาค้อเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในทุกสำายพัันธ์ุ์อย�างมีนัยสำำาคัญ ทั�งนี� ระดับคว์าม

รุนแรงที�เกิดขึ�นมีคว์ามแต็กต็�างกันไปในแต็�ละสำายพัันธ์ุ์ ซึ�ง

สำอดคล้องกับรายงานของ Velleman and Clark, 2015 

ที�พับคว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้ามเน้�ออกไก�ที�เกิดเ ส้ำนสีำขาว์แทรก

ในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในเน้�ออกของไก�เน้�อ ในสำายพัันธ์ุ์

ที�มีการเจริญเติ็บโต็เร็ว์ จากการศึุกษาการเกิดลักษณ์ะเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้จากโครงสำร้างกล้ามเน้�อในไก�เน้�อ 2 กลุ�ม 

ได้แก� กลุ�มที� 1 ไก�เน้�อที�มีอัต็ราการเจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์

และกลุ�มที� 2 ไก�เน้�อที�มีอัต็ราการเจริญเติ็บโต็ที�ช้ากว์�า                

ผู้ลการศึุกษาพับว์�าไก�เน้�อกลุ�มที� 1 เกิดลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในกล้ามเน้�ออกไก�ทำาให้โครงสำร้างของเซลล์

กล้ามเน้�อเกิดคว์ามเสำยีหาย และเน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็

ไม�ชัดเจน รว์มถึึง เส้ำนผู้�าศุ้นย์กลางของเส้ำนใยกล้ามเน้�อมี

ขนาดเลก็ลงเม้�อเปรียบเทียบกับกล้ามเน้�อที�ไม�เกิดลักษณ์ะ

รูปที� 3 ระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ ตั็�งแต็�ระดับที� 0 ถึึง 3 ต็ามลำาดับ จากการย้อมสีำ Masson trichrome 

         ในเน้�ออกไก�สำายพัันธ์ุ์ A, B และ C 

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ สำ�ว์นไก�เน้�อกลุ�มที� 2 นั�นไม�พับการเกิด

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยการศึุกษาดังกล�าว์นับเป็นหลักฐาน

ที�สำามารถึบ�งบอกถึึงสำาเหตุ็ของคว์ามผิู้ดปกติ็ของกล้าม

เน้�อที�อาจมาจากการเจริญเติ็บโต็ที�รว์ดเร็ว์ของไก�เน้�อใน

การผู้ลิต็ในปัจจุบัน  

 จากการด้ลักษณ์ะโครงสำร้างของกล้ามเน้�อด้ว์ย

กล้องจุลทรรศุน์ในการศึุกษานี�พับว์�าเน้�ออกไก�ที�เกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้จะพับสำภาว์ะกล้ามเน้�อ

เกิดพัังผู้้ด มีเน้�อเย้�อไขมันแทรก และมีการเส้ำ�อมสำลายของ

โครงสำร้างกล้ามเน้�อในอกไก�จากไก�ทั�ง 3 สำายพัันธ์ุ์ เพิั�มต็าม

ระดับคว์ามรุนแรงต็ามลำาดับและสำอดคล้องกับผู้ลการ

ต็รว์จว์ัดระดับคว์ามรุนแรงที�ต็รว์จสำอบด้ว์ยสำายต็าจาก

ระดับ 1 ถึึง 3 เช�นเดียว์กับรายงานของ Petracci et al., 

2014 และ Mudadal et al., 2014 พับว์�าเน้�ออกไก�ที�มีเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อจะพับปริมาณ์ไขมันในเน้�อเพิั�มขึ�นต็าม

ระดับคว์ามรุนแรงของเน้�อที�พับเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อโดย

ในเน้�อปกติ็พับปริมาณ์ไขมันร้อยละ 8.0 เน้�อที�มีลักษณ์ะ

รุนแรงปานกลางและเน้� อที� มีลักษณ์ะรุนแรงมาก                     

พับปริมาณ์ไขมันเพิั�มจากปกติ็ 1.5 และ 2.2-2.5 เท�าต็าม

ลำาดับ ในขณ์ะที� การพับปริมาณ์โปรตี็นในเน้�อจะลดลงต็าม
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ระดับคว์ามรุนแรงของเน้�อที�พับเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ โดย

ในเน้�อปกติ็พับปริมาณ์โปรตี็นร้อยละ 22.8-22.9 เน้�อที�มี

ลักษณ์ะรุนแรงปานกลาง ร้อยละ 22.2 และเน้�อที�มีลักษณ์ะ

รุนแรงมาก ร้อยละ 18.7-20.9 ต็ามลำาดับ จากรายงานการ

ศึุกษาของ Soglia et al. (2016) เม้�อเปรียบเทียบกับกลุ�ม

เน้�ออกไก�ปกติ็จะพับว์�าเน้�อในกลุ�มที�มีลักษณ์ะเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้มีคว์ามรุนแรงของการเกิดลักษณ์ะที�ผิู้ดปกติ็โดย

ด้จากโครงสำรา้งของกลา้มเน้�อซึ�งสัำงเกต็จากการเส้ำ�อมสำลาย

ของเส้ำนใยของกล้ามเน้�อที�พับพัังผู้้ดซึ�งเกิดจากการพััฒนา

ของเน้�อเย้�อเกี�ยว์พััน และการเกิดไขมันสำะสำมบริเว์ณ์

เน้�อเย้�อกล้ามเน้�อ การศึุกษาของ Kuttappan et al. (2016) 

พับลักษณ์ะโครงสำร้างเส้ำนใยกล้ามเน้�อในเน้�ออกไก�ที�มี

ลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไม้มีคว์ามแต็กต็�างจากเน้�ออกไก�ที�

มีลักษณ์ะปกต็ิ โดยจะพับลักษณ์ะเสำ้นใยกล้ามเน้�อที�มีร้ป

ร�างกลม หลายขนาด และมีจำานว์นของเส้ำนใยกล้ามเน้�อที�

มีการเส้ำ�อมสำภาพัจำานว์นมาก (Wold et al., 2017) 

 การศุกึษานี�พับว์�าเพัศุผู้้มี้อัต็ราการเกดิล ักษณ์ะเสำน้

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้มากกว์�าเพัศุเมีย

ในบางสำายพัันธ์ุ์ สำอดคล้องกับการศึุกษาของ Trocino et al. 

(2015) ซึ�งพับว์�าเพัศุมีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยพับว์�าเพัศุผู้้้จะพับ

ลักษณ์ะเ ส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ใน

ระดับที�รุนแรงส้ำงกว์�าเพัศุเมีย 

 นอกจากสำายพัันธ์ุ์ที�ถ้ึกพััฒนาให้เจริญเติ็บโต็อย�าง

รว์ดเร็ว์จะมีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ แล้ว์ยงัมีปัจจัยอ้�น ๆ  ที�ทำาให้การเกิด

ลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้รุนแรงขึ�น

เช�น อายแุละการเจรญิเติ็บโต็ที�เพิั�มขึ�นซึ�งมีคว์ามสัำมพัันธ์์กับ

นำ�าหนักที�มากขึ�น (Kuttappan et al., 2017) ซึ�งสำอดคล้อง

กับรายงานของ Malila et al. (2018) ที�พับว์�าไก�ในช�ว์ง

อายเุดียว์กัน แต็�มีนำ�าหนักอกไก�มากกว์�า จะม อัีต็ราการเกิด

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อเพิั�มขี�นถึึงร้อยละ 50.90 และเกิด

ลักษณ์ะของเน้�อแข็งเหม้อนไม้เพิั�มขึ�นร้อยละ 61.00 ใน

ขณ์ะที�ไก�ที�มีนำ�าหนักในช�ว์งเดียว์กันแต็�ถ้ึกเลี�ยงในช�ว์งเว์ลา

ที�นานขึ�นจะพับอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อถึึงร้อยละ

 56.30 นอกจากนี� การเร�งการเจริญเติ็บโต็ของไก�ในระบบ

อุต็สำาหกรรมโดยการให้อาหารสัำต็ว์์ที�มีโปรตี็นส้ำงสำามารถึ

เร�งการเจริญเติ็บโต็ในไก�และเน้�ออกไก�ให้มีขนาดใหญ�ได้

เป็นอย�างดี แต็�ก็สำ�งผู้ลให้อัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้เพิั�มขึ�นด้ว์ย โดยการเกิดเส้ำนสีำ

ขาว์แทรกในเน้�อสำ ามารถึเพิั�มขึ�นได้ถึึงร้อยละ 87.10 ใน

ขณ์ะที�การเลี�ยงต็ามปกติ็จะพับเพีัยงร้อยละ 0.61 และการ

เกิดลักษณ์ะเน้�อแข็งเหม้อนไมส้ำามารถึเพิั�มขึ�นได้ถึึงร้อยละ

 89.20 ในขณ์ะที�การเลี�ยงต็ามปกต็จิะพับเพัยีงร้อยละ 0.68 

(Cruz et al., 2017) 

 จากการศึุกษาของ Kuttappan et al. (2012) พับว์�า

ผู้้้บริโภคมีคว์ามไม�พึังพัอใจในการบริโภคเน้�อที�พับลักษณ์ะ

เส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อมากขึ�นต็ามระดับคว์ามรุนแรง

ของก ารเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อโดยการศึุกษาแบ�งระดับ

การเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อไว้์ 3 ระดับ ค้อ ล กัษณ์ะปกติ็ 

ล ักษณ์ะรุนแรงปานกลาง และลักษณ์ะรุนแรงมาก ผู้ลการ

สำำารว์จคว์ามไม�พึังพัอใจในการบริโภคของผู้้้บริโภค พับว์�า

ในเน้�อปกติ็ผู้้้บริโภคมีคว์ามไม�พึังพัอใจในการบริโภคคิดเป็น

ร้อยละ 10.7 เน้�อที�มีลักษณ์ะรุนแรงปานกลางร้อยละ 22.40 

และเน้�อที�มีลักษณ์ะรุนแรงมากร้อยละ 56.70 ต็ามลำาดับ 

และผู้้้บริโภคมากกว์�าร้อยละ 50.00 ให้คว์ามเห็นว์�าจะไม�ซ้�อ

เน้�ออกไก�ที�เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ โดยให้เหตุ็ผู้ลจาก

ลักษณ์ะปรากฏที�มองเห็นด้ว์ยต็าเปล�า ว์�าเน้�อที�มีเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อด้แล้ว์เหม้อนมีไขมันส้ำงกว์�าเน้�อปกติ็ เน้�อหยาบ

ด้ไม�สำดเหม้อนเป็นเน้�อเก�า สีำไม�สำว์ย ร้ปร�างและขนาดผิู้ดปกติ็

จากเหตุ็ผู้ลข้างต้็นจะเห็นว์�าลักษณ์ะที�ปรากฏของเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�ออกไก�เป็นที�ไม�ต้็องการของผู้้้บริโภค และการ

ต้็องส้ำญเสำียรายได้จากการผู้ลิต็เน้�ออกไก�ที�พับการเกิดเส้ำน

สีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้เป็นปัญหาใหญ�ที�

จะกระทบรายไดข้องผู้้้ประกอบการ รว์มถึึง สำ�งผู้ลต็�อคว์าม

เช้�อมั�นของผู้้้บริโภคต็�อสำถึานประกอบการนั�น ๆ ในขณ์ะที�

แนว์โน้มของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้จากการปรับปรุงสำายพัันธ์ุ์ให้มีการเจริญเติ็บโต็

อย�างรว์ดเร็ว์ เพิั�มขึ�นในอนาคต็อย�างต็�อเน้�อง ปัญหานี�จะ

สำ�งผู้ลต็�อการเล้อกซ้�อของผู้้้บริโภคในอนาคต็อย�างทว์ีค้ณ์ 

ดังนั�น การหาแนว์ทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที�จะ

เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในอนาคต็

เป็นเร้�องที�มีคว์ามจำาเป็นอย�างยิ�ง ทั�งนี� แนว์ทางในการแก้

ปัญหาดังกล�าว์มีหลายแนว์ทางโดยปัจจัยหลักค้อการ              
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คัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์ที�เหมาะสำมกับลักษณ์ะเน้�อที�เป็นคว์าม

ต้็องการของผู้้้บริโภคคว์บค้�ไปกับการบริหารจัดการเพ้ั�อ

คว์บคุมระดับคว์ามรุนแรงที�จะเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ขึ�น เช�น การคว์บคุมอายุในการเลี�ยง

นำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็ที�เหมาะสำม การคว์บคุมอุณ์หภ้มิและการ

ระบายอากาศุที�เหมาะสำมในระบบการเลี�ยง การจดัการเร้�อง

อาหารและสำ�ว์นผู้สำมอาหารที�สำมดุล ไม�เร�งการเจริญเติ็บโต็

จนเกินไปจนเกิดผู้ลกระทบจากการเกิดเ ส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม ้การลดอายกุารจับในไก�เพัศุผู้้ใ้น

สำายพัันธ์ุ์ที�เพัศุมีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้ รว์มถึึง การว์างแผู้นการผู้ลิต็ไก�ในแต็�ละ

ช�ว์งนำ�าหนักเพ้ั�อให้สำอดรับการผู้ลิต็สิำนค้าแปรร้ปที�สำามารถึ

ใช้ส้ำต็รและกระบว์นการแปรร้ปเน้�อสัำต็ว์์ในร้ปแบบต็�าง ๆ 

ให้เหมาะสำมกับสำภาพัเน้�อที�เกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับต็�าง ๆ  ซึ�งผู้้้ประกอบการ

คว์รนำาข้อม้ลเหล�านี�มาพิัจารณ์าหาแนว์ทางที�เหมาะสำมกับ

สำภาพัการผู้ลิต็ของแต็�ละสำถึานประกอบการเพ้ั�อป้องกัน

หร้อลดผู้ลกระทบที�จะเกิดขึ�นในอนาคต็ต็�อไป  

สัร์ป

 สำายพัันธ์ุ์ข องไก�ที�มกีารพััฒนาสำายพัันธ์ุ์ให้มกีารเจริญ

เติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์มีผู้ลต็�อการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม ้เช�นเดยีว์กันเพัศุของไก�ที�มีการพััฒนา

สำายพัันธ์ุ์ให้มีการเจริญเติ็บโต็อย�างรว์ดเร็ว์มีผู้ลต็�อการเกิด

ล ักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อน

ไม้ของไก�บางสำายพัันธ์ุ์ โดยเพัศุผู้้้มีอัต็ราการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับที�ส้ำงกว์�าเพัศุเมีย

ลักษณ์ะของเสำ้นใยกล้ามเน้�อที�เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อ

และเน้�อแข็งเหม้อนไม้ จะพับคว์ามเสำียหายของโครงสำร้าง

กล้ามเน้�อ และพับเน้�อเย้�อเกี�ยว์พัันมีขอบเขต็ไม�ชัดเจน รว์มถึึง 

เส้ำนผู้�าศุ้นย์กลางของเส้ำนใยกล้ามเน้�อจะมีขนาดเล็กลง      

ปริมาณ์คอลลาเจนที�พับในเส้ำนใยกล้ามเน้�อจะส้ำงขึ�นต็าม

ระดับคว์ามรุนแรงของการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและ

เน้�อแข็งเหม้อนไม้

ข้อเสันอแนะ

 ในปัจจุบันประเทศุไทยผู้ลิต็ไก� เ น้�อในระบบ

อุต็สำาหกรรมทั�งเพ้ั�อการบริโภคภายในประเทศุและเพ้ั�อการ

สำ�งออกไปต็�างประเทศุคดิเป็นม้ลค�าปีละไม�ต็ำ�ากว์�า 153,000 

ล้านบาทต็�อปี โดยประเทศุไทยเป็นประเทศุผู้้้สำ�งออกเน้�อ

ไก�สำดแช�เย็นจนแข็งอันดับ 4 ของโลก มีม้ลค�าการสำ�งออก

เน้�อไก�สำดแช�เย็นจนแข็งและผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์อย้�ที� 115,000 ล้าน

บาทต็�อปี และต็ามเปา้หมายในยทุธ์ศุาสำต็รไ์ก�เน้�อของกรม

ปศุุสัำต็ว์์ ปี 2560-2564 กำาหนดใหเ้พิั�มศัุกยภาพัการแข�งขัน

และขยายต็ลาดภายในและต็�างประเทศุ โดยมีเป้าหมาย

การผู้ลิต็และสำ�งออกเน้�อไก�เพิั�มขึ�นร้อยละ 3 ต็�อปี จาก

ตั็ว์เลขและทิศุทางของปริมาณ์การผู้ลิต็และบริโภคเน้�อไก�

ปี 2553 – 2562 และการคาดการณ์์ปริมาณ์การผู้ลิต็และ

บริโภคเน้�อไก�ปี 2563 ของประเทศุไทยจะเห็นได้ว์�าแนว์

โน้มค ว์ามต้็องการบริโภคเน้�อไก�ของผู้้้บริโภคทั�งภายใน

ประเทศุและสำ�งออกมีปริมาณ์เพิั�มขึ�นทุกปี การเพิั�มผู้ลผู้ลิต็

เน้�อไก�เป็นสิำ�งจำาเป็นเพ้ั�อต็อบสำนองปริมาณ์คว์ามต้็องการ

บริโภคเน้�อไก�ที�เพิั�มขึ�นในแต็�ละปี การใช้หลักการพััฒนา

สำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อเพิั�มอัต็ราการเจริญเติ็บโต็ของไก�เป็นทางเล้อก

ที�ถ้ึกใช้ในระบบการผู้ลิต็เน้�อไก�ในระดับอุต็สำาหกรรมเพ้ั�อ

ให้ไก�เน้�อมีการเจริญเติ็บโต็มากขึ�นโดยใช้ระยะเว์ลาในการ

เลี�ยงที�สัำ�นลง ซึ�งแนว์ทางนี�จะมีผู้ลกระทบต็�อคุณ์ภาพัของ

เน้�ออกไก�ให้มีคุณ์ภาพัลดลงอย�างต็�อเน้�อง ทั�งนี�ในช�ว์งต้็นปี 

พั.ศุ. 2562 จากการสำอบถึามผู้้้ประกอบการโรงฆ่�าไก�เน้�อ

เพ้ั�อการสำ�งออกหลายแห�งทราบว์�าผู้้้ประกอบการได้รับผู้ล 

กระทบจากการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก�ในช�ว์งไม�กี� ปีที�ผู้�านมาโดยที� ผู้้้

ประกอบการสำ�ว์นใหญ�ไม�ทราบถึึงสำภาพัปัญหาว์�าเกิดจาก

สำาเหตุ็ใด ทำาให้เกิดผู้ลกระทบทางธุ์รกิจโดยไม�สำามารถึ

ป้องกันหร้อคว์บคุมได้ จากการสำอบถึามข้อม้ลเชิงลึกจาก

บริษัทที�ร�ว์มวิ์จัยพับว์�าในช�ว์ง พั.ศุ. 2561 -2562 ผู้้้ประกอบ

การต้็องทำาการลดเกรดเน้�อที�พับการเกิดเ ส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ โดยม้ลค�าของเน้�ออกไก�ลดลง
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ต็ามระดับการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อ

แข็งเหม้อนไม้ที�ระดับ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 – 48.15 

เม้�อเปรียบเทียบกับราคาขายเน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะปกติ็ 

ทำาให้ผู้้้ประกอบการรายนี�ต้็องส้ำญเสีำยรายได้เฉลี�ยต็�อวั์น

ประมาณ์ 100,000–200,000 บาท คิดเป็นม้ลค�าโดย

ประมาณ์ 29–58 ล้านบาทต็�อปี ซึ�งหากคำานว์ณ์จากจำานว์น

เน้�อไก�ที�ผู้ลิต็ในระบบอุต็สำาหกรรมทั�งเพ้ั�อการสำ�งออกและ

เพ้ั�อการบริโภคภายในประเทศุทั�งหมดแล้ว์จะพับว์�า

ประเทศุไทยต้็องส้ำญเสีำยรายได้จากการเกิดปัญหานี�เป็น

ม้ลค�าประมาณ์ไม�ต็ำ�ากว์�าปีละ 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

0.98 ของม้ลค�าผู้ลิต็ไก�เน้�อเพ้ั�อการบริโภคภายในประเทศุ

และเพ้ั�อการสำ�งออกไปต็�างประเทศุ ในขณ์ะที�ปัญหาดังกล�าว์

มีแนว์โน้มที�จะทวี์คว์ามรุนแรงเพิั�มขึ�นทุกปีอย�างต็�อเน้�อง 

 การเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในเน้�ออกไก� เป็นลักษณ์ะที�เพิั�งพับในประเทศุไทย

ไม�กี�ปีที�ผู้�านมา ทำาให้ผู้้้ประกอบการสำ�ว์นใหญ�ขาดคว์ามร้้

และคว์ามเข้าใจในเร้�องนี� ผู้้้วิ์จัยจึงได้ทำาการศึุกษาข้อม้ลเพ้ั�อ

ผู้้้ประกอบการจะได้นำาข้อม้ลที�ได้ ไปใช้ประโยชน์ในทาง

ธุ์รกิจได้อย�างเป็นร้ปธ์รรม โดยงานวิ์จัยนี�ทำาการศึุกษาในไก�

ที�มีนำ�าหนักในช�ว์ง 2.5–2.7 กิโลกรัม ซึ�งนำ�าหนักช�ว์งเดียว์

กับค�าเฉลี�ยนำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็ของประเทศุที�มีค�าเฉลี�ยอย้�ที� 

2.57 กิโลกรัมและมีแนว์โน้มที�จะผู้ลิต็ไก�ที�มีนำ�าหนักไก�มีชีวิ์ต็

เพิั�มขึ�นในอนาคต็ วิ์จัยในไก� 3 สำายพัันธ์ุ์ที�เป็นสำายพัันธ์ุ์หลัก

ที�เลี�ยงในประเทศุไทย โดยทำาการศึุกษาแบบรว์มเพัศุและ

แยกเพัศุซึ�งยังไม�เคยมีงานวิ์จัยใดใดที�ทำาศึุกษาในปัจจัยดัง

กล�าว์นี�และเป็นการศึุกษาในประเทศุไทยซึ�งมีปัจจัยด้าน

ภ้มิศุาสำต็ร์ที�แต็กต็�างจากต็�างประเทศุเพ้ั�อแสำดงให้เห็นอัต็รา

การเกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในการผู้ลิต็เน้�อไก�ของประเทศุไทย เพ้ั�อให้ผู้้้

ประกอบการของประเทศุไทยสำามารถึนำาคว์ามร้้ที�ได้จาก

การวิ์จัยไปใช้เป็นทางเล้อกในการพิัจารณ์าคัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์

ที�เหมาะสำมกับคว์ามต็้องการของผู้้้บริโภคและผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์

ของต็วั์เอง รว์มถึึง การจดัการกับไก�เพัศุผู้้ใ้นสำายพัันธ์ุ์ที�เพัศุ

มีผู้ลต็�อการเกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ และจะได้นำาคว์ามร้้ที�ได้จากการแบ�งระดับการ

เกิดลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้มาใช้คัดแยกชั�นคุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�ที�ระดับต็�าง ๆ 

เพ้ั�อนำาไปแปรร้ปเป็นผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�ใช้กระบว์นการผู้ลิต็ที�

เหมาะสำมกับเน้�อไก�ที�ต็รว์จพับลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับที�แต็กต็�างกัน

เพ้ั�อปรับปรุงคุณ์ภาพัเน้�อให้ได้ผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�มีคว์ามต้็องการ

ในการบริโภค และยังเป็นการเพิั�มม้ลค�าของผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�

ผู้ลิต็จากเน้�ออกไก�ที�มีลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกใน

เน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้

 ผู้้้ประกอบการสำามารถึนำาคว์ามร้้ที�ได้จากการวิ์จัย

ไปว์างแผู้นในการคัดเล้อกสำายพัันธ์ุ์ที�เหมาะสำมเพ้ั�อปรับเปลี�ยน

เป็นสำายพัันธ์ุ์ที�มีผู้ลกระทบจากลักษณ์ะการเกิดเส้ำนสีำขาว์

แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้น้อยที�สุำด รว์มถึึงการ

จัดการกับไก�เพัศุผู้้้ในบางสำายพัันธ์ุ์เพ้ั�อลดผู้ลกระทบทาง

ธุ์รกิจซึ�งเป็นแผู้นในระยะยาว์ สำ�ว์นแผู้นในระยะสัำ�นได้

ดำาเนินการแบ�งชั�นคุณ์ภาพัของเน้�ออกไก�เพ้ั�อการนำาไปผู้ลิต็

เป็นผู้ลิต็ภัณ์ฑ์์ที�เหมาะสำมกับคว์ามต้็องการของผู้้้บริโภค 

โดยเน้�ออกไก�ที�เกิดลักษณ์ะเส้ำนสีำขาว์แทรกและเน้�อแข็ง

เหม้อนไม้ในระดับ 0-1 จะคัดเพ้ั�อขายเป็นเน้�ออกไก�ไม�มี

หนังสำดแช�เย็นหร้อแช�เย็นจนแข็ง สำ�ว์นเน้�อที�มีลักษณ์ะการ

เกิดเส้ำนสีำขาว์แทรกในเน้�อและเน้�อแข็งเหม้อนไม้ในระดับ 

2-3 ผู้้้ประกอบการจะทำาการคัดแยกและนำาไปผู้�าน

กระบว์นการแปรร้ปที�เหมาะสำม โดยเม้�อเทียบกับเน้�อก�อน

แปรร้ปจะมีม้ลค�าเพิั�มขึ�นถึึงร้อยละ 92.31 ซึ�งสำามารถึลด

ผู้ลกระทบที�เกิดขึ�นจากปัญหานี�ในสำถึานประกอบการได้

อย�างมีประสิำทธิ์ภาพัและยังสำร้างรายได้ให้ผู้้้ประกอบการ

เพิั�มมากขึ�นอีกด้ว์ย

กิตัติักรรมประกาศึ
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เกษต็รศุาสำต็ร์ ที�เอ้�อเฟ้�อสำถึานที�ในการทำาวิ์จัยในครั�งนี� และ

ขอขอบคุณ์ ดร.บัณ์ฑิ์ต็ เร้องต็ระก้ล ที�ปรึกษาสำถึาบันอาหาร 

รศุ.สำพั.ญ. สุำวิ์ชา เกษมสุำว์รรณ์ ภาควิ์ชาสัำต็ว์แพัทยสำาธ์ารณ์สุำข
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ดร.พััชนีนาฏ สุำว์านิช ที�ให้คำาแนะนำาด้านวิ์ชาการในการทำา

วิ์จัยในครั�งนี� 
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