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 ซากสกุร หมายถงึ รา่งกายสกุรหลงัฆา่อนัประกอบดว้ย กลา้มเนื้อ ไขมนั และกระดกู อนัเป็นผลมาตัง้แต่การเลีย้งจนถงึ
แปรรปู แลว้ไดผ้ลผลติเป็นทีถ่กูใจตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคอนัประกอบไปดว้ย ส ี กลิน่ รสชาต ิ ลกัษณะเนื้อและเสน้ใย 
ไขมนักระจายแทรกความอุม้น ้า ความชุม่ฉ ่า ความแน่น ความนุ่ม ความเหนียว โดยลกัษณะเนื้อสกุรทีไ่มพ่งึประสงคม์ากทีส่ดุคอื 
เนื้อซดี เหลว ไมค่งรปู และมนี ้าเยิม้ (Pale, Soft and Exudative pork, PSE) 

 สายพนัธุเ์ป็นปจัจยัแรกทีก่ าหนดคณุภาพของซากและเนื้อสกุรในหลายลกัษณะ ในปจัจบุนัมแีนวโน้มปรบัปรงุพนัธุกรรม 
ใหเ้ป็นสายพนัธุท์ีเ่นื้อแดงมาก ไขมนัสนัหลงัน้อย แต่กระจายแทรกอยูใ่นกลา้มเนื้อมาก ซึง่จะท าใหม้รีสชาต ิ ชุม่ฉ ่า และกลิน่ดี 
เนื้อจากสกุรอายนุ้อย จะใหค้วามรูส้กึชุม่น ้าสงูกว่า เชน่เดยีวกบัสกุรอายมุากทีม่ไีขมนัมาก กท็ าใหเ้นื้อชุม่น ้าไดเ้ชน่กนั แต่จะให้
ลกัษณะเนื้อทีเ่สน้ใยหยาบกวา่ สกุรเพศผูจ้ะมปีระสทิธภิาพการผลติและคณุภาพซากทีใ่หเ้นื้อแดงสงู ไขมนัสนัหลงัน้อยกว่าเพศ
เมยีและเพศผูต้อน พบความแตกต่างของคณุภาพซากในเรือ่ง pH ความเป็นกรด ทีเ่นื้อเพศผูต้ ่ากว่าเพศเมยีและเพศผูต้อน 
รว่มกบัปจัจยัความกา้วรา้ว และไวต่อความเครยีด ท าใหเ้นื้อสกุรเพศผูม้โีอกาสเกดิ PSE ไดง้า่ยกว่า รวมถงึมคีวามนุ่ม ชุม่ฉ ่า 
รสชาต ิ ความแน่นและไขมนัแทรกทีน้่อยกว่า และยงัพบลกัษณะไมพ่งึประสงคค์อื กลิน่ในเนื้อสกุรเพศผู ้ (boar taint) ทีม่สีาเหตุ
มาจากสารกลุ่มแอนโดรสตโีนน และสกาโทล 

 โภชนะ และอาหาร นอกจากเป็นตวัทีก่ าหนดตน้ทนุการผลติแลว้ ยงัเป็นปจัจยัส าคญัทีก่ าหนดลกัษณะคณุภาพซากและ
เนื้อสกุร การใหอ้าหารสกุรแบบเตม็ทีพ่บว่าสกุรจะโตเรว็ อว้นกว่าแบบจ ากดัอาหาร และจะมไีขมนัแทรกในกลา้มเนื้อเพิม่มากขึน้ 
ท าใหม้คีวามนุ่ม และชุม่น ้า สง่ผลใหม้รีสชาต ิและความอรอ่ยมากกว่า การลดระดบัโปรตนีหรอืไลซนีในอาหารสกุรชว่งรุน่และขนุ
ใหต้ ่าลงนัน้ ไดผ้ลลพัธเ์พิม่ไขมนัแทรกในกลา้มเนื้อมากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีน่ ามาใชใ้นการผลติเนื้อสกุร
ทีม่ไีขมนัแทรกมาก แต่อยา่งไรกต็ามอาจมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพการใชอ้าหาร จนเกดิความไมคุ่ม้คา่ทางเศรษฐกจิ กระทบ
ต่ออตัราการเจรญิเตบิโต เกดิปญัหา Drip loss หรอืคณุสมบตัคิวามแน่นและนุ่มของเนื้อเปลีย่นไป 



 

 

 ไขมนั ทีส่ะสมในรา่งกายสกุร เป็นปฏภิาคโดยตรงกบัปรมิาณ และชนดิของกรดไขมนัทีไ่ดร้บัจากอาหาร ถา้สกุรไดร้บั
อาหารทีไ่มเ่ตมิไขมนัเพิม่เขา้ไป พบว่าจะสงัเคราะห ์ และสะสมกรดไขมนัอิม่ตวัชนิดปาลม์ติกิ และสเตยีรกิ รว่มกบักรดไขมนัไม่
อิม่ตวัชนิดโอเลอกิเป็นสว่นใหญ่ สว่นชนิดอืน่จะไดม้าจากอาหารเทา่นัน้  การใชไ้ขมนัในอาหารสกุรทกุวนันี้ จะมอีงคป์ระกอบ
หลกัเป็นกรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัชนิดไลโนเลอกิ (C18:2) ทีไ่ปสะสมในรา่งกายสกุรโดยตรง รว่มกบัสายพนัธุท์ีป่รบัปรงุใหม้เีนื้อแดงสงู 
สง่ผลใหส้กุรมไีขมนัสนัหลงัทีบ่างกว่า แต่มกีรดไลโนเลอคิสงูกว่าอยา่งมนียัส าคญั ท าใหอ้าจมปีญัหาคณุภาพซากในการตดัแต่ง 
และแปรรปูผลติภณัฑท์ีเ่หลว ไมอ่ยูต่วั มกีลิน่หนื และไมน่่ากนิ ปรมิาณของกรดไลโนเลอคิในอาหารสกุรชว่งขนุ ไมค่วรเกนิ 1.6-
2.1%  

 CLA (conjugated linoleic acid) ทีพ่บมากในน ้ามนัดอกค าฝอย และดอกทานตะวนั มผีลปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
เจรญิเตบิโต การใชอ้าหาร เปอรเ์ซน็ตเ์นื้อแดง ลดไขมนัสนัหลงั แต่มกีรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัแทรกในกลา้มเนื้อเพิม่ขึน้ จงึชว่ยเสรมิ
ประสทิธภิาพการอุม้น ้า แต่ทัง้นี้ไมค่วรใชน้ ้ามนัปลาทีอ่ดุมไปดว้ยโอเมกา้-3 เนื่องจากมกีรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัสายยาว EPA (C20:5) 
และ DHA (C22:6) ทีก่่อใหเ้กดิกลิน่ไมพ่งึประสงค ์และเหมน็หนืไดง้า่ย ในทางตรงกนัขา้ม ไขมนัและคณุภาพซากสกุรประเภทที่
ไมต่อ้งการ เนื่องมาจากการใชก้รดไขมนัไมอ่ิม่ตวัหลายต าแหน่ง (PUFA) ดงัทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ กลบักลายเป็นสง่ผลดตี่อตวัสตัว ์
และสขุภาพผูบ้รโิภคมากกว่ากเ็ป็นได ้

 วิตามินอี (E) และ ซีลีเนียม (Se) จดัเป็นสารตา้นอนุมลูอสิระทีรู่จ้กักนัเป็นอยา่งด ีพบวา่ชว่ยปรบัปรงุคณุภาพเนื้อสกุร 
ยดือายกุารเกบ็รกัษา ไมม่กีลิน่หนื ทัง้นี้เนื่องจากออกฤทธิช์ว่ยยบัยัง้ หรอืต่อตา้นปฏกิริยิาออกซเิดชนัของไขมนัประเภทฟอสโฟลิ
ปิดสท์ีเ่ยือ่หุม้เซลล ์ ซึง่ประกอบไปดว้ยกรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัสงู โดยผา่นกระบวนการยบัยัง้เอนไซมฟ์อสโฟไลเปส A2 ท าใหเ้ยือ่หุม้
เซลลม์คีณุสมบตัแิขง็แรง ต่อตา้นอนุมลูอสิระ สามารถอุม้น ้าไดด้ ี รวมถงึยบัยัง้การเปลีย่นเมด็สอีอกซไิมโอโกลบนิ ไมใ่หเ้ป็นเมท
ไมโอโกลบนิทีม่สีนี ้าตาลซดี จงึสรปุไดว้่าชว่ยลดอบุตักิารณ์การเกดิ Drip loss และ PSE ใหน้้อยลง แมว้่าจะเป็นสายพนัธุท์ีม่ยีนี
ฮาโลเทนสงูกต็าม วติามนิ E อาจมสีว่นชว่ยลดความเครยีดในสกุรได ้สง่ผลดใีหม้กีารสะสมไกลโคเจนในกลา้มเนื้อ สว่นซลีเีนียม
เป็นองคป์ระกอบของ เอนไซมก์ลตูาไธโอน เปอรอ์อกซเิดส มหีน้าทีท่ าลายอนุมลูอสิระทีเ่ยือ่หุม้เซลล ์ จงึท าหน้าทีร่ว่มกบัวติามนิ 
E อยา่งใกลช้ดิ โดยปรมิาณวติามนิ E ในสกุรเลก็รุน่ขนุปจัจบุนันี้นิยมใชก้นัทีม่ากกว่า 60-100 มก./กก.อาหาร สว่นปรมิาณ
ซลีเีนียมนิยมที ่1-3 มก./กก.อาหาร แต่ไมค่วรมากเกนิระดบัทีเ่กดิพษิในสกุรคอื 5 มก./กก.อาหาร 



 

 

 วิตามินซี (C) เป็นสารตา้นอนุมลูอสิระอกีชนิดหนึ่งทีใ่ชก้นัมาก ในรปูกรดออกซาลกิมฤีทธิย์บัยัง้เอนไซมไ์พรเูวท ไคเนส 
ในกระบวนการไกลโคไลซสี จงึมคีณุสมบตัชิว่ยปรบัปรงุคณุภาพ ส ีและลดปญัหา PSE ในสกุรได ้และยงัเสรมิฤทธิก์ารท างานกบั
วติามนิ E เป็นอยา่งด ี ถงึแมว้่าสกุรจะสามารถสงัเคราะหว์ติามนิ C ไดจ้ากน ้าตาลกลโูคส แต่กพ็บวา่ไมเ่พยีงพอ และดว้ย
คณุสมบตัทิีว่ติามนิ C ไมค่งตวั สลายตวัไดง้า่ย จงึควรใหใ้นปรมิาณสงูมากในเวลาไมก่ีช่ม. กอ่นสง่โรงฆา่ หรอืในปจัจุบนันี้นิยม
ใชก้นัที ่100-200 มก./กก.อาหาร ตลอดชว่งการเลีย้ง 

 แมกนีเซียม (Mg) และ แมงกานีส (Mn) เป็นแรธ่าตุประจุบวก โดยแมงกานีสเป็นตวักระตุน้เอนไซมซ์ุปเปอรอ์อกไซด์ 
ดสิมวิเทส ใหท้ างานในการก าจดั หรอืท าลายอนุมลูอสิระ ลดปฏกิริยิาออกซเิดชนัของไขมนั พบว่าชว่ยในการปรบัปรงุคณุภาพ
เนื้อสกุรได ้ เมือ่ใหใ้นปรมิาณสงู 350 มก./กก.อาหาร อกีปญัหาทีส่ าคญัของสุกรระหว่างขนสง่ และกอ่นถกูฆา่จะเกดิความเครยีด
สงู ซึง่จะกระตุน้ใหห้ลัง่สารคอรต์ซิอล และแคททโิคลามนี (เอพเินฟรนิ และนอรเ์อพเินฟรนิ) เกดิการสลายไกลโคเจน ซึง่เป็น
ปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิ PSE งา่ยขึน้ อาจชว่ยลดปญัหานี้โดยการใชแ้มกนีเซยีม ทีม่คีณุสมบตัชิว่ยผอ่นคลาย ลดความเครยีด ลด
การหลัง่สารแคททโิคลามนี เกบ็สะสมไกลโคเจนในเนื้อเยือ่ใหม้ากขึน้ จงึชว่ยปรบัปรงุคณุภาพเนื้อสกุร โดยเฉพาะการลด PSE 
ไดอ้ยา่งมนียัส าคญั เมือ่ใหใ้นปรมิาณสงู (40 ก./วนั) เป็นเวลา 5 วนักอ่นสง่ฆา่  

 โครเมียม (Cr) เป็นองคป์ระกอบของสารชวีเคมกีลโูคส เทอเรอแรนซ ์ แฟคเตอร ์ (GTF) ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างานใหอ้นิซลูนิ สามารถจบักบัตวัรบัทีเ่ซลลด์ขี ึน้ โดยเฉพาะในสภาวะเครยีด ท าใหร้ะดบักลโูคสเขา้สูเ่ซลลม์ากขึน้ รวมถงึอาจ
กระตุน้เอนไซมฟ์อสโฟกลโูคมวิเทส เป็นผลใหไ้ดร้บัพลงังานจากกลโูคสอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ มสีว่นเพิม่ประสทิธภิาพ
การสงัเคราะห ์RNA และโปรตนี กลา้มเนื้อใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ ชว่ยเพิม่เปอรเ์ซน็ตเ์นื้อแดง โดยเฉพาะพืน้ทีห่น้าตดัเนื้อสนั ลดความ
หนาไขมนัสนัหลงั ทัง้ยงัปรบัปรงุอตัราการเจรญิเตบิโตได ้3% และประสทิธภิาพการใชอ้าหารดขีึน้ 4%  

 วิตามินกลุ่มโคลีน ประกอบดว้ยโคลนี คลอไรด ์และบเีทน (Betaine) มคีวามเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์นั ท าหน้าทีส่ าคญั
เกีย่วกบักระบวนการเมตาบอลสิมของกรดไขมนั วติามนิเชน่ บ6ี บ1ี2 โฟเลต เป็นสารตัง้ตน้ของการรว่มสงัเคราะหเ์มทไธโอนีน 
โปรตนี และ DNA บางรปูชว่ยในการสรา้ง และคงอยูข่องโครงสรา้งเซลล ์รวมถงึควบคมุสมดุลแรงดนัออสโมตกิภายในเซลล ์จงึมี
คณุสมบตัปิกป้องเซลลท์ัง้ในตวัสตัว ์ และในเนื้อสตัว ์ นิยมเสรมิในอาหารสกุรทีร่ะดบั 0.125% เพือ่ชว่ยปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
เจรญิเตบิโต การใชอ้าหาร เพิม่ปรมิาณเนื้อแดง เพิม่การเผาผลาญไขมนั ท าใหไ้ขมนัสนัหลงัลดน้อยลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน 

 ยงัมรีายงานทีน่่าสนใจอกีว่า วิตามินดี (D3) และ แคลเซียม ชว่ยกระตุน้ใหเ้อนไซม ์Calpain ท างานยอ่ยโปรตนีในเนื้อ
ใหนุ่้มน่ารบัประทาน และรสชาตดิขี ึน้ ธาตเุหลก็ชว่ยลดการเกดิ drip loss ลงได ้10-15% ทองแดงมผีลท าใหไ้ขมนัสนัหลงัออ่น



 

นุ่ม เปลีย่นสดัสว่นไขมนัรา่งกายใหม้กีรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัมากกว่า ครีเอทีนมสีว่นชว่ยในการสรา้งกรดอะมโิน เมทไธโอนีน ไกลซนี 
อารจ์นีีน และเพิม่มวลกลา้มเนื้อ เป็นแหล่งพลงังานทีช่ว่ยป้องกนัอาการลา้ และการสลายไกลโคเจนในกลา้มเนื้อ รว่มกบัมี
คณุสมบตัเิพิม่ประสทิธภิาพการอุม้น ้า แอล-คารนิ์ทีนเป็นสารทีม่คีณุสมบตัชิว่ยสรา้งพลงังาน จากการสลายไขมนัมากกว่า
กลโูคส หรอืกรดอะมโิน เพือ่น ามาใชส้ าหรบัการสะสมโปรตนี ทัง้ยงัเกีย่วขอ้งกบัการท างานของเอนไซมห์ลายชนิดทีช่ว่ยปรบัปรงุ
คณุภาพเนื้อสกุรได ้ และใหผ้ลดยีิง่ขึน้เมือ่ใชร้ว่มกบัแรคโตพามนี และสารในกลุ่มเบตา้-อะโกนิสต ์ (หา้มใชใ้นบางประเทศรวมถงึ
ไทย) กรดอะมิโนทริปโตเฟนเป็นสารตัง้ตน้ของซโีรโทนินทีห่ลัง่ในสมอง มกีลไกออกฤทธิช์ว่ยลดความเครยีด จงึอาจชว่ยลด
ปญัหา PSE ไดส้ว่นหนึ่ง ไนอาซิน และ วิตามิน A ชว่ยลดปญัหา drip loss และเพิม่ไขมนัแทรกในกลา้มเนื้อ รวมถงึกลุ่มสารอนุ
พนัธุข์องกรดอะมโินซสิเทอนี เชน่ ซิสเทียมีน ทีอ่อกฤทธิค์ลา้ยกนักบั Growth hormone ชว่ยกระตุน้การเจรญิ ADG ปรบัปรงุ 
FCR เพิม่การเจรญิของมวลกลา้มเนื้อ ลดไขมนัสนัหลงั จงึมสีว่นชว่ยปรบัปรงุคณุภาพซาก และเนื้อแดงสกุรไดเ้ป็นอยา่งดี
เชน่เดยีวกนักบัการใช ้Growth hormone 

 นอกจากองคป์ระกอบหลกัเหล่านี้แลว้ การจดัการสภาพแวดลอ้ม โรงเรอืน และการเลีย้งดสูกุร เป็นอกีปจัจยัหลกัทีส่ าคญั
มากเชน่กนั รวมถงึเราตอ้งพจิารณาปจัจยัอืน่รว่มดว้ยอนัไดแ้ก ่การอดอาหารและน ้า ความเครยีดจากการขนสง่และรอฆา่ วธิกีาร
ฆา่ การแชเ่ยน็และเกบ็รกัษาซาก เหล่านี้ควรไดร้บัการเอาใจใสร่ว่มดว้ย แต่ทัง้นี้เราควรตอ้งพจิารณาปจัจยัตน้ทางทีผู่ผ้ลติ หรอื
เกษตรกรเองสามารถควบคมุไดอ้ยา่งแน่นอนไมว่่าจะเป็นสายพนัธุ ์ เพศ อาย ุ และการใหอ้าหารทีเ่หมาะสม รวมถงึโภชนะสารที่
เสรมิเพิม่ลงไปในอาหาร ท าใหอ้ดุมไปดว้ยวติามนิ และแรธ่าตุกลุ่มทีม่ผีลต่อคณุภาพซากและเนื้อสกุร ดงันัน้เราจงึควรเลอืกใช้
อาหารสกุรจากแหล่งคณุภาพไดม้าตรฐาน น่าเชือ่ถอื สตัวน์ าไปใชไ้ดด้ ี ในระดบัเกรดพรเีมยีม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผลดงัทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ หวงัผลใหส้กุรแสดงออกมาซึง่ศกัยภาพการผลติทีส่งูสดุ บนพืน้ฐานตน้ทนุทีต่ ่าสดุ ม ีFCG ทีเ่หมาะสม น ามาซึง่ความ
เจรญิกา้วหน้าอยา่งมัน่คงในธุรกจิการเลีย้งสกุร ท าใหก้ารกลบัมาเลีย้งหมคูรัง้นี้ไมใ่ชเ่รือ่งยากอกีต่อไป  
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