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ชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
(Swine and Poultry Production Management)
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสุกรในแต่ละขั้นตอนของวงจรการผลิต ตั้งแต่การจัดการ
ด้านปัจจัยการผลิตจนกระทั่งการจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสัตว์ปีกในแต่ละขั้นตอนของวงจรการผลิต ตั้งแต่การ
จัดการด้านปัจจัยการผลิตจนกระทั่งการจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการการผลิตสุกร
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์ปีก
3. เพื่อให้สามารถจัดการการผลิตสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถจัดการการผลิตสัตว์ปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสุกร
หน่วยที่ 2 การวางแผนการผลิตสุกร
หน่วยที่ 3 การจัดการการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์
หน่วยที่ 4 การจัดการเลี้ยงสุกรขุน
หน่วยที่ 5 อาหารและการจัดการอาหารสุกร
หน่วยที่ 6 การจัดการทางด้านสุขภาพและการป้องกันโรคของสุกร
หน่วยที่ 7 การแปรรูปและตลาดสุกร
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก
หน่วยที่ 9 ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก
หน่วยที่ 10 การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ
หน่วยที่ 11 การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่
หน่วยที่ 12 อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้เนื้อ
หน่วยที่ 13 อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้ไข่
หน่วยที่ 14 การจัดการป้องกันโรคในสัตว์ปีก
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แผนผังแนวคิด
หน่วยที่ 7 การแปรรูปและการตลาดสุกร

7.1.1 การฆ่าชาแหละสุกร

7.1 การฆ่าชาแหละสุกรและการแปรรูป

7.1.2 การแบ่งเกรดซากสุกรและ
การตัดแต่งซากสุกร
7.1.3 การแปรรูปเนื้อสุกร

การแปรรูปและ
การตลาดสุกร

7.2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์
จากสุกร
7.2 ตลาดสุกร

7.2.2 ตลาดและวิถีการตลาดสุกร
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หน่วยที่ 7 การแปรรูปและการตลาดสุกร
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 7.1 การฆ่าชาแหละสุกรและการแปรรูป
เรื่องที่ 7.1.1 การฆ่าชาแหละสุกร
เรื่องที่ 7.1.2 การแบ่งเกรดซากสุกรและการตัดแต่งซากสุกร
เรื่องที่ 7.1.3 การแปรรูปเนื้อสุกร
ตอนที่ 7.2 ตลาดสุกร
เรื่องที่ 7.2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์จากสุกร
เรื่องที่ 7.2.2 ตลาดและวิถีการตลาดสุกร
แนวคิด
1. ในการผลิตสุกรเพื่อบริโภค เพื่อให้ได้ผลผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากจะต้อง
คานึงถึงพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูสุกรแล้ว จะต้องคานึงถึงขั้นตอนในการฆ่าชาแหละสุกร ตั้งแต่การ
จัดการสุกรก่อนฆ่า การจัดการฆ่าชาแหละสุกรและการจัดการสุกรหลังฆ่า เพื่อแปรสภาพสุกรมีชีวิตเป็น
เนื้อสุกรสาหรับการบริโภคด้วย
2. การตัดแต่งซากสุกรในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ การตัดแต่งซากสุกรแบบไทยและการตัดแต่งซากสุกรแบบ
สากล โดยการตัดแบ่งซากสุกรจะเริ่มต้นจากการนาซากสุกรที่ผ่าซีกเรียบร้อยแล้ว มาตัดแต่งออกเป็นชิ้น
เนื้อส่วนๆตามลักษณะของชิ้นเนื้อและการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะนาไปจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเนื้อ
สุกรสด นอกจากนี้ยังมีการนาเนื้อสุกรไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรด้วย
3. ตลาดสาหรับการจาหน่ายสุกร ได้แก่ ตลาดสุกรมีชีวิตและตลาดเนื้อสุกร วิถีการตลาดสุกรเริ่มต้นจากฟาร์ม
เลี้ยงสุกร โดยมีผู้เกี่ยวข้องต่างๆประกอบด้วย ผู้เลี้ยงสุกร ผู้รับซื้อสุกร ผู้แปรรูปสุกร ผู้จาหน่ายเนื้อสุกร ผู้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจนถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ การเลี้ยงสุกรเพื่อเข้าสู่ตลาดนั้นมีหลายรูปแบบโดยผู้เลี้ยง
สุกรจะต้องทราบประเภทของตลาดและวิถีการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการผลิต และจาหน่ายสุกรได้อย่าง
เหมาะสม
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายขั้นตอนการฆ่าชาแหละสุกรได้
2. อธิบายการตัดแต่งซากสุกรและการแบ่งเกรดซากสุกรได้
3. อธิบายการแปรรูปเนื้อสุกรได้
4. จาแนกประเภทของผลิตภัณฑ์จากสุกรได้
5. อธิบายประเภทของตลาดและวิถีการตลาดสุกรได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 7.1 - 7.2
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
6. ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับบริการสอนเสริม (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 7 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 7
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การแปรรูปและการตลาดสุกร”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เพราะเหตุใดเมื่อผ่าท้องสุกรเพื่อเอาอวัยวะภายในออก แล้วพบว่ามีเศษอาหารและมูลจานวนมาก
ก. สุกรไม่ได้พักเมื่อขนส่งมาถึงโรงฆ่าชาแหละ
ข. สุกรกินอาหารก่อนขนส่งไปโรงฆ่าชาแหละ
ค. สุกรเกิดความเครียดขณะขนส่ง
ง. ดาเนินการฆ่าชาแหละไม่ถูกต้อง
จ. เกิดความผิดปกติในระบบย่อยอาหาร
2. การทาให้สลบด้วยวิธีใดที่นิยมมากที่สุด
ก. การใช้ปืนยิง
ข. การใช้แก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. การใช้ไฟฟ้าและการปืนยิง
ง. การใช้ไฟฟ้าและแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์
จ. การใช้ฆ้อน
3. ขั้นตอนแรกของการจัดการฆ่าชาแหละสุกรคือข้อใด
ก. การทาให้สลบ
ข. การตัดหัว
ค. การเอาเลือดออก
ง. การลวกซาก
จ. การขูดขน
4. ลักษณะในข้อใดที่ใช้สาหรับการแบ่งเกรดคุณภาพ
ก. ระดับไขมันซาก
ข. ปริมาณเนื้อแดง
ค. สัดส่วนของเนื้อแดงต่อกระดูก
ง. สัดส่วนของไขมันต่อเนื้อแดง
จ. ความหนาของไขมันสันหลัง
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5. ซากสุกรที่มีปริมาณเนื้อแดง 61 เปอร์เซ็นต์และมีความหนาของไขมันสันหลัง 0.8 นิ้ว จัดอยู่ในเกรดใดตาม
มาตรฐานของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA)
ก. U.S. No. 1
ข. U.S. No. 2
ค. U.S. No. 3
ง. U.S. No. 4
จ. U.S. Utility
6. เนื้อสัตว์แปรรูปมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
จ. 6 ประเภท
7. ผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียวใช้วิธีการแปรรูปประเภทใด
ก. ประเภทอาหารพร้อมบริโภค
ข. ประเภทอิมัลชั่น
ค. ประเภทแห้งและกึ่งแห้ง
ง. ประเภทหมักเกลือ
จ. ประเภทหมักเปรี้ยว
8. สุกรในข้อใดที่ไม่มีจาหน่ายอยู่ในตลาดสุกรมีชีวิต
ก. ลูกสุกรที่อ่อนแอ
ข. สุกรขุน
ค. พ่อพันธุ์สุกรคัดทิ้ง
ง. พ่อพันธุ์สุกรปลดระวาง
จ. แม่พันธุ์สุกรปลดระวาง

8
9. ผู้เกี่ยวข้องในตลาดในข้อใด ที่เป็นผู้รับซื้อสุกรมีชีวิตสุกรจากฟาร์มผู้เลี้ยงสุกร จากนั้นนาสุกรมีชีวิตมาฆ่าชาแหละ
เป็นซากสุกรผ่าซีกหรือขายส่งแบบแยกชิ้นส่วน
ก. พ่อค้ารวบรวมสุกรมีชีวิต
ข. พ่อค้าขายปลีกสุกรชาแหละ
ค. พ่อค้าขายส่งสุกรชาแหละ
ง. พ่อค้าคนกลาง
จ. ถูกทุกข้อ
10. วิถีการตลาดของฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ผู้เลี้ยงสุกรไม่ต้องหาผู้มารับซื้อสุกรด้วยตนเองคือข้อใด
ก. วิถีการตลาดแบบทั่วไป
ข. วิถีการตลาดแบบผูกขาด
ค. วิถีการตลาดแบบผู้เลี้ยงอิสระ
ง. วิถีการตลาดแบบเฉพาะ
จ. วิถีการตลาดแบบพันธสัญญา
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ตอนที่ 7.1 การฆ่าชาแหละสุกรและการแปรรูป
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
7.1.1 การฆ่าชาแหละสุกร
7.1.2 การแบ่งเกรดซากสุกรและการตัดแต่งซากสุกร
7.1.3 การแปรรูปเนื้อสุกร

แนวคิด
1. การฆ่าชาแหละสุกร มีการจัดการที่สาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดการสุกรก่อนฆ่า การจัดการฆ่าชาแหละ
สุกร และการจัดการสุกรหลังฆ่า ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะได้
เนื้อสุกรที่มีปริมาณ คุณภาพ และความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ซากสุกรที่ผ่านการฆ่าชาแหละแล้ว จะต้องเข้าสู่การตัดแต่งซากซึ่งมี 2 วิธี ได้แก่ การตัดแต่งซากแบบไทย
และการตัดแต่งซากแบบสากล เพื่อตัดแต่งซากสุกรเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อแต่ล ะ
ชิ้นส่วนได้ตามความต้องการ
3. เนื้อสุกรสามารถนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ โดยนาเนื้อสุกรสดไปผ่านกรรมวิธีหรือกระบวนการที่ทา
ให้ เนื้ อสุ กรสดเปลี่ ย นคุณสมบั ติและลั ก ษณะไปจากเดิม มีก ารเติมส่ ว นประกอบต่างๆ ได้แก่ ความชื้น
เครื่องเทศและสารเสริมต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดี มีอายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าของเนื้อสุกรและเป็นการใช้ประโยชน์จากเนื้อสุกรให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดด้วย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 7.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการฆ่าชาแหละสุกรได้
2. ระบุขั้นตอนของการฆ่าชาแหละสุกรได้
3. อธิบายการแบ่งเกรดซากในลักษณะต่างๆและมาตรฐานที่ใช้ในการกาหนดเกรดซากสุกรได้
4. อธิบายการตัดแต่งซากสุกรแบบไทยและแบบสากลได้
5. อธิบายประเภทของเนื้อสัตว์แปรรูปและวิธีการแปรรูปได้
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ตอนที่ 7.1 การฆ่าชาแหละสุกรและการแปรรูป
การฆ่าชาแหละสุกร
ในการผลิตสุกรเพื่อบริโภคมีวัตถุประสงค์ให้ได้ผลผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งการผลิต
เนื้อสุกรให้ได้คุณภาพที่ดีนั้น นอกจากต้องคานึงถึงสายพันธุ์สุกร การจัดการเลี้ ยงดูสุกรและการจัดการด้านอาหารแล้ว
ยังจาเป็นต้องคานึงถึงการฆ่าชาแหละสุกรเพื่อแปรสภาพจากสุกรมีชีวิตเป็นเนื้อสุกรสาหรับการบริโภคด้วย การฆ่า
ชาแหละสุกรมีการจัดการใน 3 ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
1) การจัดการสุกรก่อนฆ่า
2) การจัดการฆ่าชาแหละสุกร
3) การจัดการสุกรหลังฆ่า
ทัง้ นี้ ในแต่ละขั้นตอนการฆ่าชาแหละสุกรมีรายละเอียดแสดงดังภาพต่อไปนี้
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ภาพแสดงขั้นตอนการฆ่าชาแหละสุกร
สุกรมีชีวิต
การอดอาหารสุกร (fasting)
การขนย้าย (off-loading)
สุกร
โรงฆ่าสัตว์

การจัดการสุกรก่อนฆ่า

การพักสัตว์ (resting)
การทาให้สลบ (stunning)
การเอาเลือดออก (bleeding)
การลวกซาก (scalding)
การจัดการฆ่าชาแหละสุกร
การขูดขน (dehairing)
การตัดหัว (heading) และ
เอาอวัยวะภายในออก (evisceration)
การแบ่งซากออกเป็นสองซีก (splitting)
การชั่งน้าหนัก (weighing) และ
การลดอุณหภูมิซาก (chilling)

การจัดการสุกรหลังฆ่า
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การแบ่งเกรดซากสุกรและการตัดแต่งซากสุกร
การแบ่งเกรดซาก หมายถึง การจาแนกคุณภาพของซากสุกรหรือเนื้อสุกรโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฎ ปริมาณผลผลิต และส่วนประกอบของซากที่บริโภคได้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสาหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคในการ
พิจารณาคุณภาพของผลผลิตเนื้อและราคาของเนื้อให้มีความเหมาะสม การแบ่งเกรดซากแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) เกรดคุณภาพ (quality grade) หมายถึง การแบ่งคุณภาพของซากโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ เช่น สีของ
เนื้อ ระดับไขมันแทรก เป็นต้น
2) เกรดผลผลิต (quantity grade) หมายถึง การแบ่งคุณภาพของซากโดยอาศัยปริมาณของผลผลิต ซึ่งจะ
พิจารณาปริมาณของชิ้นส่วนย่อยที่ตัดแต่งของซาก เช่น สัดส่วนของเนื้ อแดงต่อกระดูก ความหนาของ
ไขมันสันหลัง เป็นต้น
สาหรับมาตรฐานเกรดของซากสุกรที่นิยมใช้ ได้แก่ มาตรฐานของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA)
และ มาตรฐานของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช.)
การตัดแต่งซากสุกร
การตัดแต่งซากสุกร หมายถึง การตัดแบ่งซากของสุกรให้เป็นส่วนๆ ตามลักษณะของชิ้นเนื้อ เช่น ชิ้นส่วนสัน
นอก ชิ้นส่วนสันในและชิ้นส่วนสะโพก เพราะคุณสมบัติและลักษณะของชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นก็ความแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อ
ทาการตัดแต่งเนื้อสุกรเป็นชิ้นส่วนแล้วจึงสามารถนาไปประกอบอาหารได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ในการตัดแต่งซาก
ผู้ตัดแต่งจะต้องความชานาญและทักษะในการตัดแต่งซากสามารถจดจาตาแหน่งของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อที่สาคัญ
ได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปการตัดแต่งซากสุกรแบ่งเป็น 2 วิธีหลักๆ ได้แก่ การตัดแต่งซากสุกรแบบไทยและการตัดแต่งซาก
สุกรแบบสากล ดังนี้
1) การตัดแต่งซากสุกรแบบไทย จะเริ่มตั้งแต่การแบ่งซากสุกรออกเป็นสองซีกโดยไม่มีการลดอุณหภูมิซาก
ซากที่ทาการตัดแต่งแบบไทยจึงเป็น “ซากอุ่น” การตัดแต่งซากลักษณะนี้จะเป็นวิธีการแบบง่ายๆ ของ
ผู้ขายเนื้อสุกรในตลาดสดเพราะโรงฆ่าชาแหละสุกรหรือพ่อค้าปลีกเนื้อสุกรชาแหละจะต้องดาเนินการฆ่า
สุกรและชาแหละสุกรเป็นชิ้นส่วนให้เสร็จเพื่อนาออกขายส่งตลาดสดในเวลาเช้าของทุกวัน ดังนั้น ซากสุกร
ที่ตัดแต่งซากแบบไทยจึงไม่มีการลดอุณหภูมิซากก่อนที่จะทาการตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆ
2) การตัดแต่งซากแบบสากล การตัดแต่งซากสุกรแบบสากลนั้น ภายหลังจากการผ่าซากสุกรเป็นสองซีกแล้ว
จะต้องน าซากสุ กรไปลดอุณหภูมิซากเป็นเวลา 24 ชั่ว โมงในห้ องเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 2-4 องศา
เซลเซียส ซากที่ใช้สาหรับการตัดแต่งแบบสากลจึงเป็น “ซากเย็น” เมื่อซากสุกรผ่านการแช่เย็นเรียบร้อย
แล้วจะนาซากสุกรไปตัดแต่งตามขั้นตอนการตัดแต่งซากสุกรแบบสากลที่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
การตัดแต่งชิ้นส่วนใหญ่ (wholesale cuts or primal cuts) และการตัดแต่งชิ้นส่วนย่อย (retail cut)
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การแปรรูปเนื้อสุกร
การแปรรูปเนื้อสุกรมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตหรือการแปรรูป
รวมทั้งการปรุงแต่งรสชาติ ซึ่งจะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรที่มีความแตกต่างกัน การแปรรูปเนื้อสุกรหรือการแปรรูป
เนื้อสัตว์ หมายถึง กรรมวิธีหรือกระบวนการที่ทาให้เนื้อสดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปจากสภาพเดิม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษา เพิ่มรสชาติ เพิ่มมูลค่าของเนื้อสัตว์ รวมทั้งเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเนื้อสัตว์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปแล้วจะสามารถพร้อมนามาบริโภคได้ หรืออาจจะต้องนาไปปรุงสุกด้วย
วิธีการนึ่ง ทอด หรือ ย่าง ก่อนนาไปบริโภค
ประเภทของเนื้อสัตว์แปรรูปจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
ของเนื้อ โดยทั่วไปเนื้อสัตว์แปรรูปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ลดขนาด (comminuted products) เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ลักษณะของเนื้อสดเดิมโดยการถูกลดขนาดให้เล็กกว่าเดิม แล้วจึงนาไปรวมกันเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
อีกแบบหนึ่ง ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ลดขนาด เช่น ไส้กรอกชนิดต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ลดขนาด
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บดหยาบ (coarse ground products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์
บดละเอียด (emulsion products)
2) ผลิตภัณฑ์ขนาดเดิม (non-comminuted products) เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ยังคงลักษณะเดิมของ
เนื้อและมีโครงสร้างเหมือนเนื้อสดปกติ แต่มีการเติมส่วนประกอบอื่นๆแล้วนาไปทาให้สุกตามกรรมวิธีของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ได้ แก่ แฮม คอร์นบีฟ และเบคอน เป็นต้น
วิธีการแปรรูป
ในการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง อาจจะใช้กรรมวิธีหลายกรรมวิธีร่วมกัน หรือมีการเติม
เครื่องเทศและสิ่งปรุงแต่งต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรสชาดและยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป
โดยทั่วไปสามารถแบ่งวิธีการแปรรูปเป็น 5 ประเภทดังนี้
1) ประเภทแห้งและกึ่งแห้ง เป็นการแปรรูปโดยอาศัยความร้อนจากแสงแดดหรือเครื่องทาแห้งเพื่อลดความชื้น
ในผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้ภายหลังจากการแปรรูปแบบแห้งนี้ไม่ควรมีความชื้นมากกว่า
25 เปอร์เซ็นต์เพราะหากมีความชื้นสูงจะทาให้ไม่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน ทั้งนี้ การแปรรูปด้วยวิธีนี้
อาจมีการปรุงแต่งรสและกลิ่นโดยใช้เครื่องเทศต่างๆ เช่น กระเทียม พริกไทย เกลือและน้าตาล เป็นต้น เพื่อ
เพิ่มรสชาติของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ประเภทแห้งและกึ่งแห้ง ได้แก่ หมูสวรรค์ หมูหยองและ
หมูแผ่น เป็นต้น
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2) ประเภทหมักเปรี้ยว เป็นการแปรรูปเนื้อสุกรโดยอาศัยการทางานของจุลินทรีย์ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น
แหนมและไส้กรอกอีสาน เป็นต้น วิธีการแปรรูปประเภทนี้จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเฉพาะตัว
ของผลิตภัณฑ์
3) ประเภทหมักเกลือ เป็นการแปรรูปโดยการหมักเนื้อสุกรกับเกลือนับเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งของคนไทย
เช่นเดียวกับการใช้น้าเกลือซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารของประเทศในแถบยุโรป การหมักเกลือนับเป็นวิธี
หนึ่งในการเก็บรักษาเนื้อให้อายุการเก็บรักษานานขึ้น ผลิตภัณฑ์หมักเกลือบางชนิดอาจใช้เกลือไนไตรท์เติม
ลงในผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการทางานของจุลินทรีย์และเพิ่มสีสันของผลิตภัณฑ์
โดย
เกลือไนไตรท์มีคุณสมบัติทาให้ผลิตภัณฑ์มีสีแดงหรือสีน้าตาลแดงเช่นเดียวกับสีของเนื้อสด ตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทหมักเกลือ ได้แก่ หมูแดดเดียวและหมูเค็ม เป็นต้น
4) ประเภทอิมัลชั่น เป็นการแปรรูปโดยการลดขนาดของชิ้นเนื้อสุกรให้มีขนาดเล็กลง ด้วยวิธีการปั่นผสมและ
สับละเอียดซึ่งจะให้โครงสร้างของเนื้อในระดับเส้นใยของกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงไปจนแปรสภาพเป็นมวล
เหนียวหรืออิมัลชั่น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ประเภทอิมัลชั่น ได้แก่ ลูกชิ้นหมู หมูยอ ไส้กรอกหมู และ
โบโลญ่า เป็นต้น
5) ประเภทอาหารพร้อมบริโภค เป็นการแปรรูปเนื้อสุกรโดยการทาให้สุกด้วยวิธีการทอด ต้ม นึ่ง ตุ๋นหรือทอด
ร่วมกับการปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นโดยใช้เครื่องเทศต่างๆ เพื่อเป็นอาหารสาหรับพร้อมรับประทานได้ทันที
อย่างไรก็ อาหารที่ผ่านการแปรรูปแบบนี้จะมีอายุการเก็บรักษาไม่นาน ตัวอย่างของอาหารพร้อมบริโภค
ได้แก่ หมูแดง ขาหมูพะโล้ และหมูกรอบ เป็นต้น

******************************************************
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กิจกรรม 7.1.1
1. ในการฆ่าชาแหละสุกรสามารถแบ่งขั้นตอนที่สาคัญได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนอะไรบ้าง
2. สุกรตัวหนึ่งเมื่อมีชีวิตน้าหนัก 110 กิโลกรัม ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการฆ่าชาแหละแล้วแล้วชั่งน้าหนักซากสุ กร
พบว่า มีน้าหนัก 80 กิโลกรัม จงคานวณหาเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นของสุกรตัวดังกล่าว
บันทึกตอบกิจกรรม 7.1.1
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
กิจกรรม 7.1.2
จงกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกและกาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด
........... 1. เกรดคุณภาพ หมายถึง การแบ่งคุณภาพของซากโดยพิจารณาที่ลักษณะทางกายภาพของซาก เช่น สีของเนื้อ
และระดับไขมันแทรก เป็นต้น
............ 2. มาตรฐานเกรดซากของสุกรที่นิยมใช้ คือ มาตรฐานของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) เท่านั้น
…….….. 3. มาตรฐานของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) กาหนดเกรดซากสุกรโดยพิจารณาที่ความหนาของ
ไขมันสันหลังและเปอร์เซ็นต์ของปริมาณเนื้อแดงจาก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนสะโพก ส่วนเนื้อสัน ส่วนไหล่ตอน
ล่างและต้นคอหรือไหล่ตอนบน
………… 4. การตัดแต่งซากแบบไทยจะต้องทาการลดอุณหภูมิซากก่อนการตัดแต่ง เพื่อให้สามารถตัดแต่งได้ง่าย
………… 5. ซากเย็น หมายถึง ซากที่ผ่านการลดอุณหภูมิซากในห้องเย็นที่อุณภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
บันทึกตอบกิจกรรม 7.1.2
…………………1

…………………2

…………………3

…………………4

…………………5
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กิจกรรม 7.1.3
1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการแปรรูปเนื้อสุกรเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2. จงระบุประเภทของเนื้อสัตว์แปรรูป และอธิบายมาพอสังเขป
บันทึกตอบกิจกรรม 7.1.3
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
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ตอนที่ 7.2 ตลาดสุกร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
7.2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์จากสุกร
7.2.2 ตลาดและวิถีการตลาดสุกร
แนวคิด
1. ผลิตภัณฑ์จากสุกรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ชิ้นส่วนเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร ซึ่งชิ้นส่วน
เนื้อสุกรจะเป็นชิ้นส่วนที่ได้จากการตัดแต่งชิ้นส่วนย่อยจากสุกร 1 ตัว โดยรวมอวัยวะภายในและชิ้นส่วน
อื่นๆด้วย สาหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรจะเป็นการนาเนื้อสุกรไปผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค
สามารถนาไปทาให้สุกหรือรับประทานได้ทันที
2. ตลาดสุกรในประเทศไทยประกอบด้ว ยตลาดสุ กรมีชีวิตและตลาดเนื้อสุ กร ตลาดสุกรมีชีวิตจะแบ่ งตาม
ประเภทของสุกรที่จาหน่ายในตลาด ได้แก่ ตลาดลูกสุกร ตลาดสุกรแม่พันธ์ปลดระวาง ตลาดพ่อสุกรคัดทิ้ง
พ่อพันธุ์สุกรปลดระวาง และตลาดสุกรคัดทิ้ง สาหรับตลาดเนื้อสุกรที่ผ่านการชาแหละเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อย
แล้วและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรนั้นจะถูกจาหน่ายในตลาดต่างๆ ได้แก่ ตลาดทั่วไป ตลาดระดับสูง ตลาด
สะดวกซื้อและตลาดโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร ทั้งนี้ เนื้อสุกรที่จาหน่ายในตลาดต่างๆจะมีคุณภาพ ลักษณะ
ของเนื้อ และราคาที่แตกต่างกันตามกลุ่มของผู้บริโภคในตลาดต่างๆ
3. ตลาดสุกรประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เริ่มตั้งแต่ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ค้าซื้อสุกรมีชีวิต โรงฆ่าชาแหละ ผู้ค้าเนื้อสุกร
ชาแหละและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้จะมีส่วนในการทาให้เกิดวิถีก ารตลาดสุกรโดยผ่าน
ระบบการเลี้ยงทั้งแบบผู้เลี้ยงอิสระและแบบพันธสัญญา โดยการดาเนินการของผู้เกี่ยวข้องและตลาดจะทา
ให้วิถีการตลาดดาเนินไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 7.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายประเภทของผลิตภัณฑ์จากสุกรได้
2. ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์จากสุกรได้
3. อธิบายประเภทของตลาดสุกรมีชีวิตและตลาดเนื้อสุกรได้
4. ระบุผู้เกี่ยวข้องในตลาดสุกรได้
5. อธิบายวิถีการตลาดสุกรในลักษณะต่างๆ ได้
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ตอนที่ 7.2 ตลาดสุกร
ประเภทของผลิตภัณฑ์จากสุกร
ผลิตภัณฑ์ของสุกรที่จาหน่ายอยู่ในตลาดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ชิ้นส่วนเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสุกร ดังนี้
1) ชิ้นส่วนของเนื้อสุกร หมายถึง ชิ้นส่วนจากซากสุกรที่ได้ผ่านการตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยแล้ว รวมถึงอวัยวะ
ภายในและชิ้นส่วนอื่นๆ จากสุกร 1 ตัว ซึง่ ชิ้นส่วนของเนื้อสุกรจะถูกนาไปจาหน่ายในลักษณะที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสถานที่จาหน่าย โดยหากจาหน่ายในตลาดสด ชิ้นส่วนเนื้อสุกรจะถูกจาหน่ายในลักษณะแยกเป็น
ชิ้นส่วน ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อชิ้นส่วนที่ต้องการและในปริมาณที่ต้องการเพื่อนาไปประกอบอาหาร สาหรับ
ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อจะมีการจาหน่ายเนื้ อสุกรทั้งในลักษณะที่เป็นชิ้นส่วนและแปรสภาพ
ชิ้นเนื้อสุกรโดยการหั่นหรือสไลด์เป็นชิ้นบางๆ เพื่อผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเพื่อนาไปประกอบอาหารตาม
ความต้องการได้ รวมทั้งมีการนาชิ้นเนื้อสุกรที่หั่นเป็นชิ้นขนาดเล็กแล้วบรรจุรวมกับผักหรือเครื่องปรุงอื่นๆ
สาหรับนาไปประกอบอาหารอีกด้วย
2) ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร หมายถึง เนื้อสุกรที่ผ่านการแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถเลือก
ซื้อไปบริโภคได้ทันทีหรือต้องนาไปทาให้สุกก่อนนาไปบริโภค เช่น ไส้กรอก แหนม ลูกชิ้น และแฮม เป็นต้น
ซึง่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
หมักและรมควันที่ไม่ได้บดลดขนาด ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง และผลิตภัณฑ์แบบแห้ง
ตลาดและวิถีการตลาดสุกร
ตลาดและวิถีการตลาดสุกร เริ่มตั้งแต่ผู้เลี้ยงสุกรหรือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ผู้รับซื้อสุกรมีชีวิต ผู้แปรรูปสุกรมีชีวิต
จนเป็นเนื้อสุกร ผู้แปรรูปเนื้อสุกรเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ผู้จาหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรจนถึงผู้บริโภค
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนมีบทบาทสาคัญในการทาให้ตลาดเนื้อสุกรดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลาด
สุ กรของประเทศไทยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ตลาดใหญ่ๆ ได้แก่ ตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ โดยตลาด
ต่างประเทศนั้นประเทศไทยมีการส่งออกสุกรในรูปของเนื้อสุกรสดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเพื่อจาหน่ายไปยังประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกงและมาเก๊า เป็นต้น สาหรับตลาดภายในประเทศจะมีการจาหน่ายสุกรทั้ง สุกรมีชีวิตและเนื้อ
สุกรซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเนื้อสุกรด้วย
ในส่วนของวิถีการตลาดสุกร แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเลี้ยงแบบผู้เลี้ยงอิสระ และการเลี้ยงแบบ
พันธะสัญญา โดยวิถีการตลาดสุกรในแต่ละรูปแบบมีลักษณะ ดังนี้
วิถีการตลาดสุกรแบบผู้เลี้ยงอิสระ เป็นรูปแบบฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ผู้เลี้ยงสุกรจะต้องหาผู้มารับซื้อสุกรหรือต้องจัด
หาตลาดสาหรับส่งสุกรไปจาหน่ายด้วยตนเอง รวมทั้งต้องลงทุนด้านปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สุกร อาหาร ยาและ
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เวชภัณฑ์ด้วยตนเอง วิถีการตลาดสุกรแบบผู้เลี้ยงอิสระเริ่มต้นจากฟาร์มเลี้ยงสุกร สุกรที่พร้อมจาหน่าย ได้แก่ สุกรขุน
จะถูกพ่อค้ารวบรวมสุกรมีชีวิตหรือพ่อค้าขายส่งสุกรชาแหละมารับซื้อ เพื่อนาไปโรงฆ่าชาแหละแปรสภาพเป็นซากสุกร
ผ่าซีก จากนั้นพ่อค้าขายปลี กเนื้ อสุกรชาแหละจะมารับซื้อเพื่อนาไปตัดแต่งเป็นชิ้นส่ว นย่อยสาหรับจาหน่ายให้ แก่
ผู้บริโภคในตลาดต่อไป นอกจากสุกรขุนแล้วในวิถีการตลาดสุกรแบบผู้เลี้ยงอิสระยังมีการจาหน่ายสุกรมีชีวิต ได้แก่ ลูก
สุกร สุกรแม่พันธุ์ปลดระวาง สุกรพ่อพันธุ์ปลดระวาง สุกรแม่พันธุ์คัดทิ้งและสุกรพ่อพันธุ์คัดทิ้ง เป็นต้น ซึ่งจะมีวิถี
การตลาดเช่น เดียวกับสุกรขุน แต่แตกต่างตรงที่สุกรมีชีวิตเหล่านี้จะเป็นสุกรที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ สุกรอายุมาก ส่งผล
ให้คุณภาพเนื้อไม่ดี เนื้อมีความแข็ง มีกลิ่นเหม็น ดังนั้น ผู้มารับซื้อสุกรมีชีวิตหรือพ่อค้าขายส่งสุกรชาแหละส่วนใหญ่จะ
นาสุกรไปจาหน่ายให้แก่โรงงานแปรรูป โดยทาการแปรสภาพที่โรงฆ่าชาแหละและส่งซากสุ กรไปโรงงานแปรรูปเพื่อผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กุนเชียง หมูหยอง แคบหมูและหมูยอ เป็นต้น
วิถีการตลาดสุกรแบบพันธะสัญญา เป็นรูปแบบฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ผู้เลี้ยงสุกรไม่ต้องหาผู้มารับซื้อสุกรด้วยตนเอง
ผู้เลี้ยงสุกรจะต้องขายสุกรให้แก่บริษัทเอกชนที่ทาพันธสัญญาร่วมกัน โดยตกลงกันล่วงหน้าในเรื่องการเลี้ยงสุกร การ
ลงทุน การรับซื้อและผลตอบแทนภายหลังจากการเลี้ยงสุกรในแต่ละรอบการผลิตหรือในลักษณะของการประกันราคา
วิถีการตลาดสุกรแบบพันธะสัญญาเริ่มต้นจากฟาร์มเลี้ยงสุกรผลิตสุกรภายใต้เงื่อนไขที่ได้ทาสัญญาร่วมกับบริษัทเอกชน
เมื่อสุกรพร้อมจาหน่ายแล้วผู้เลี้ยงจะต้องจาหน่ายสุกรให้แก่ทางบริษัทเอกชนที่ทาพันธสัญญาร่วมกัน โดยบริษัทเอกชนที่
ทาพันธะสัญญาร่วมกันจะเป็นผู้ดาเนินการจับสุกรและนาสุกรไปยังโรงฆ่าชาแหละของบริษัท เพื่อชาแหละเป็นซากสุกร
ผ่าซีก ซากสุกรส่วนหนึ่งจะถูกพ่อค้าขายปลีกเนื้อสุกรชาแหละมารับซื้อเพื่อนาไปตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยและจาหน่ายใน
ตลาดให้แก่ผู้บริโภค ซากสุกรอีกส่วนหนึ่งจะผ่านการตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยในโรงงานของบริษัทเอกชนที่ทาพันธะ
สั ญญาร่ ว มกัน ทั้งนี้ ชิ้น ส่ ว นเนื้ อสุ กรที่เหลื อภายหลั งจากการตั ดแต่ งเป็ นชิ้นส่ ว นย่ อยแล้ ว จะถู กนาไปแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรด้วย เช่น แฮม ไส้กรอก และแหนม เป็นต้น ส่วนใหญ่เนื้อสุกรที่ผ่านการตัดแต่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสุกรที่ในวิถีการตลาดสุกรแบบพันธะสัญญาจะถูกจาหน่ายในตลาดระดับสูง ตลาดในห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า
ที่เป็นตัวแทนจาหน่ายของบริษัทเอกชนที่ผู้เลี้ยงสุกรทาสัญญาร่วมกัน

******************************************************
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กิจกรรม 7.2.1
1. จงอธิบายความแตกต่างของประเภทของผลิตภัณฑ์สุกรมาพอสังเขป

บันทึกตอบกิจกรรม 7.2.1
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………....

กิจกรรม 7.2.2
1. ตลาดสุกรมีชีวิตในประเทศไทยมีกี่ประเภท ได้แก่ตลาดอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป
2. ผู้เกี่ยวข้องในตลาดสุกรที่มีชีวิตและตลาดเนื้อสุกรที่สาคัญได้แก่ใครบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 7.2.2
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 7
การแปรรูปและการตลาดสุกร
ตอนที่ 7.1 การฆ่าชาแหละสุกรและการแปรรูป
แนวตอบกิจกรรม 7.1.1
1. ขั้นตอนในการฆ่าชาแหละสุกรจะมีการจัดการใน 3 ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
1. การจัดการสุกรก่อนฆ่า
1.1 การอดอาหารสัตว์ (fasting)
1.2 การขนย้ายสัตว์ (off-loading)
1.3 การพักสัตว์ (resting)
1.4 การทาให้สลบ (stunning)
2. การจัดการฆ่าชาแหละสุกร
2.1 การเอาเลือดออก (bleeding)
2.2 การลวกซาก (scalding)
2.3 การขูดขน (dehairing)
2.4 การตัดหัว (heading) และการเอาอวัยวะภายในออก (evisceration)
3. การจัดการสุกรหลังฆ่า
3.1 การแบ่งซากออกเป็นสองซีก (splitting)
3.2 การชั่งน้าหนัก (weighing) และการลดอุณหภูมิซาก (chilling)
2. เปอร์เซ็นต์ซากอุ่นคานวณจากสูตร ดังนี้
เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น = 80 x 100 = 72.72 เปอร์เซ็นต์
110
แนวตอบกิจกรรรม 7.1.2
……. 1. เกรดคุณภาพ หมายถึง การแบ่งคุณภาพของซากโดยพิจารณาที่ลักษณะทางกายภาพของซาก เช่น สีของเนื้อ
และระดับไขมันแทรก เป็นต้น
… X.... 2. มาตรฐานเกรดซากของสุกรที่นิยมใช้ ได้แก่ มาตรฐานของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) และ
มาตรฐานของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช.)
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……. 3. มาตรฐานของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) กาหนดเกรดซากสุกรโดยพิจารณาที่ความหนาของ
ไขมันสันหลังและเปอร์เซ็นต์ของปริมาณเนื้อแดงจาก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนสะโพก ส่วนเนื้อสัน ส่วนไหล่ตอนล่าง และต้น
คอหรือไหล่ตอนบน
… X .. 4. การตัดแต่งซากแบบไทยไม่ตอ้ งทาการลดอุณหภูมิซากก่อนการตัดแต่ง
……. 5. ซากเย็น หมายถึง ซากที่ผ่านการลดอุณหภูมิซากในห้องเย็นที่อุณภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
แนวตอบกิจกรรรม 7.1.3
1. การแปรรูปเนื้อสุกรมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษา เพิ่มรสชาติ เพิ่มมูลค่าของเนื้อสุกรและเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากเนื้อสุกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เนื้อสัตว์แปรรูปมี 2 ประเภท ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ลดขนาด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะของเนื้อสดเดิมโดยถูกลดขนาดให้
เล็กกว่าเดิม แล้วจึงนาไปรวมกันเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกแบบหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ลดขนาด
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บดหยาบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดขนาดโครงสร้าง
ของเนื้อสัตว์โดยการบด หั่น ให้มีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็กลง เช่น หม่า ไส้กรอกเปรี้ยว
และแหนม เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์บดละเอียด เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเนื้อสัตว์ จนไม่
เห็นเป็นชิ้นเนื้อ ได้แก่ หมูยอ และลูกชิ้น เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ขนาดเดิม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงลักษณะเดิมของเนื้อและมีโครงสร้างเหมือนเนื้อสดธรรมดา แต่มีการ
เติมส่วนประกอบอื่นๆแล้วนาไปทาให้สุกตามกรรมวิธีของผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ แฮม คอร์น
บีฟ และเบคอน เป็นต้น

******************************************************

23
ตอนที่ 7.2 ตลาดสุกร
แนวตอบกิจกรรรม 7.2.1
ประเภทของผลิตภัณฑ์สุกร มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนเนื้อสุกร และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร โดยกลุ่ม
ชิ้นส่วนเนื้อสุกรจะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรสดที่ ผ่านการตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยต่างๆเรียบร้อยแล้วเพื่อจาหน่ายให้ แก่
ผู้บริโภคนาไปประกอบอาหารหรือปรุงสุกก่อนบริโภค สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรจะเป็นการนาเนื้อสุกรไปแปร
รูปด้วยกระบวนการต่างๆ โดยมีการปรุงแต่ง สี กลิ่น และรสชาติ บางผลิตภัณฑ์ผ่านการทาให้สุกเรียบร้อยแล้ว แต่บาง
ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคต้องนาไปทาให้สุกหรืออุ่นก่อนบริโภค
แนวตอบกิจกรรรม 7.2.2
1. ตลาดสุกรมีชีวิตในประเทศไทยมี 4 ประเภท ได้แก่
1.1 ตลาดทั่วไป จาหน่ายซากสุกรอุ่นโดยการตัดแต่งแบบไทย และไม่ได้ตัดแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ
1.2 ตลาดระดับสูงหรือตลาดร้า นค้าปลี กในห้างสรรพสินค้า เนื้อสุกรที่จาหน่ายจะมีการแยกเป็นชิ้นส่ ว นที่
ชัดเจน มีการตัดแต่งเพื่อผู้บริโภคสามารถนาไปบริโภคได้ง่าย รวมทั้งปรุงเครื่องเทศและรสชาติ เพื่อให้
ผู้บริโภคนาไปประกอบอาหาร
1.3 ตลาดสะดวกซื้อ เป็นตลาดที่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรหรือเจ้าของฟาร์ มสุกรเปิดร้านจาหน่ายเนื้อสุกรเอง
โดยจาหน่ายเนื้อสุกรที่ตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยแล้ว และมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อสุกรด้วย
1.4 ตลาดโรงงานแปรรู ป เนื้ อสุ กร เป็นตลาดที่มีความต้องการเนื้อสุ กรบางชิ้นส่ ว น เพื่อนาไปแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2. ผู้เกี่ยวข้องในตลาดสุกรที่มีชีวิตและตลาดเนื้อสุกรที่สาคัญได้แก่ พ่อค้ารวบรวมสุกรมีชีวิต พ่อค้าขายส่งสุกรชาแหละ
พ่อค้าขายปลีกเนื้อสุกรชาแหละ โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร

24
แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 7
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การวางแผนการผลิตสุกร”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. หากต้องการลดโอกาสการปนเปื้อนของเศษอาหารและมูลในเนื้อสุกรขณะทาการเอาอวัยวะภายในออก จะต้อง
จัดการสุกรก่อนฆ่าอย่างไร
ก. อดอาหารสุกรก่อนการขนส่งไปโรงฆ่าชาแหละ
ข. ขนส่งสุกรไปโรงฆ่าชาแหละก่อนฆ่า 12 ชั่วโมง
ค. ผู้ฆ่าชาแหละสุกรต้องมีความชานาญ
ง. สุกรต้องได้พักภายหลังจากเดินทางไปถึงโรงฆ่าชาแหละ
จ. ถูกทุกข้อ
2. การทาให้สลบด้วยวิธีใดที่เป็นการทรมานสัตว์
ก. การใช้ปืนยิง
ข. การใช้แก๊ซคาร์ไดออกไซด์
ค. การใช้ฆ้อน
ง. การใช้ไฟฟ้า
จ. การใช้ปืนยิงและการใช้ฆ้อน
3. ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการฆ่าชาแหละสุกรคือข้อใด
ก. การตัดหัว
ข. การเอาอวัยวะภายในออก
ค. การขูดขน
ง. การแบ่งซากเป็นสองซีก
จ. การชั่งน้าหนักซาก
4. ลักษณะในข้อใดที่ใช้สาหรับการแบ่งเกรดผลผลิต
ก. ปริมาณเนื้อแดง
ข. ปริมาณไขมันแทรก
ค. สัดส่วนของเนื้อแดงต่อกระดูก
ง. สีของเนื้อ
จ. สีของไขมัน
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5. ซากสุกรที่มีเนื้อสุกรคุณภาพต่า มีลักษณะเหลวและมีน้าเยิ้มจัดอยู่ในเกรดใดตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐอเมริกา (USDA
ก. U.S. No. 1
ข. U.S. No. 2
ค. U.S. No. 3
ง. U.S. No. 4
จ. U.S. Utility
6. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบในการแปรรูป
ก. เนื้อสุกร
ข. ไขมัน
ค. เครื่องเทศ
ง. สารเสริม
จ. ความชื้น
7. ผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์ใช้วิธีการแปรรูปประเภทใด
ก. ประเภทแห้งและกึ่งแห้ง
ข. ประเภทหมักเปรี้ยว
ค. ประเภทหมักเกลือ
ง. ประเภทอิมัลชั่น
จ. ประเภทอาหารพร้อมบริโภค
8. ตลาดสดและตลาดนัดจัดเป็นตลาดเนื้อสุกรในข้อใด
ก. ตลาดระดับสูง
ข. ตลาดในห้างสรรพสินค้า
ค. ตลาดทั่วไป
ง. ตลาดสะดวกซื้อ
จ. ตลาดโรงงานแปรรูป
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9. ข้อมูลใด ไม่ใช่ ผู้เกี่ยวข้องในตลาดสุกร
ก. พ่อค้าขายปลีกเนื้อสุกรชาแหละ
ข. พ่อค่าขายส่งสุกรชาแหละ
ค. พ่อค้ารวบรวมสุกรมีชีวิต
ง. เจ้าของตลาด
จ. โรงงานแปรรูป
10. วิถีการตลาดในข้อใดที่ผู้เลี้ยงสุกรต้องหาผู้มารับซื้อสุกรด้วยตนเอง
ก. วิถีการตลาดแบบพันธสัญญา
ข. วิถีการตลาดแบบผูกขาด
ค. วิถีการตลาดแบบเฉพาะ
ง. วิถีการตลาดแบบครบวงจร
จ. วิถีการตลาดแบบผู้เลี้ยงอิสระ

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 7
ก่อนเรียน
1. ข
2. ง
3. ค
4. ก
5. ก
6. ก
7. ง
8. ข
9. ค
10. จ

หลังเรียน
1. ก
2. จ
3. ข
4. ค
5. จ
6. ข
7. ก
8. ค
9. ง
10. จ
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