
 
บทที่ 5 

วิจารณผลการทดลอง 
 

 
สมรรถภาพการผลิต (production performance) 
 มีรายงานถึงความสัมพนัธขององคประกอบทางเคมแีละพลังงานของอาหารตอปริมาณการ
กินได รวมทัง้การยอยและการใชประโยชนไดของโภชนะตางๆ ในสุกร หากอาหารมีพลังงานสูง 
เชน การเติมไขมันลงในอาหารทําใหการกินไดของสุกรลดลง และไดรับโภชนะอื่นๆ ลดลงดวย 
(Pettigrew and Moser, 1991) นอกจากนี้หากเยื่อใยในอาหารสูงจะลดการยอยไดของพลังงาน 
(Boblet and Goff, 2001) และการใชประโยชนไดของแรธาตุลง (Calvert, 1991) ผลการทดลอง 
พบวา ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวัน (average daily feed intake, ADFI)  และปริมาณอาหารที่กนิ
ทั้งหมดของสุกรกลุมที่ 3 (ไดรับน้ํามันปลาทูนา 3% ในอาหาร ที่น้ําหนักตัว 30-60 กก.) มีปริมาณ
สูงที่สุดตลอดระยะเวลาทดลอง รองลงมาคือกลุมที่ 2 (ไดรับน้ํามนัปลาทูนา 1% ในอาหาร ตั้งแต
น้ําหนกัตัว 30-100 กก.) สวนกลุมที่ 1 (กลุมควบคุม) และกลุมที่ 4 (ไดรับน้ํามันปลาทูนา 3% ใน
อาหาร ที่น้ําหนักตัว 80-100 กก.) ไดรับอาหารในปริมาณที่ใกลเคยีงกนั แตการวดัสมรรถภาพการ
ผลิตในการทดลองนี้ ไมสามารถวัดเปนคาละเอียดในสกุรทดลองแตละตัวได เนื่องจากมีการเลี้ยง
แบบขังรวม ปริมาณสัตวทดลองมาก และมีโปรแกรมการใหอาหารในรูปแบบของฟารมทดลอง 
ดังนัน้คาทีไ่ดจงึเปนคาเฉลี่ยของแตละกลุมทดลอง โดยเฉพาะขอมูลปริมาณอาหาร ทีม่ีความแตกตาง
กันไมมากนัก แตเปนคาเฉลีย่ของกลุมจึงทาํใหมีความแตกตางกันทางสถิติ  

อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในอาหารของการทดลองนี้ พบวา 
อาหารของกลุมที่มีการแทนที่สูตรอาหารดวยน้าํมันปลาทูนา มีเปอรเซ็นตของไขมันสูงกวาอาหาร
ควบคุม โดยเฉพาะในระยะ 30-60 และ 60-80 กก. เนื่องจากเปนอาหารที่ทางบริษัทอาหารเปน
ผูผลิตและดัดแปลงจากสูตรอาหารที่ใชประจําฟารม แตก็สามารถควบคุมใหพลังงานในอาหารและ
ปริมาณน้ํามันปลาทูนาที่กินในแตละกลุมใหมีคาใกลเคยีงกันได ซ่ึง Jaturasitha et al. (2002) 
ทดลองเพิ่มน้ํามันปลาทูนาในสูตรอาหารฐานตั้งแต 1-3% ทําใหมีเปอรเซน็ตไขมันและพลังงานใน
อาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสูตรอาหารขุน อาหารที่เพิ่มน้าํมันปลา 3% มีเปอรเซ็นตไขมันสูงกวา
อาหารฐาน (11.3 และ 7.86% วัตถุแหง ตามลําดับ) พบวา ไมมีผลตอปริมาณอาหารที่กิน รวมทัง้
สมรรถภาพการผลิต นอกจากนี้ JØrgensen et al. (2000) พบวา PUFA ในสูตรอาหารที่มีน้ํามันปลา
และสูตรน้ํามนัเรปซีด เทากบั 15% ยอยไดงายกวาสูตรน้ํามันมะพราว (p<0.05) ซ่ึง EPA และ DHA 
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เปนกรดไขมนัที่ยอยไดสูงในสัตวทุกชนดิ โดยมีคาการยอยไดที่ปลายลาํไสเล็ก (ileal digestibility) 
ในสุกรรุนสูงถึง 97-98% สวน Karrick (1967) รายงานวา น้ํามันปลาม ีmetabolizable energy (ME) 
และการใชประโยชนไดสูง เชนในอาหารไก พบวา menhaden oil มีคา ME 3700 แคลอรีตอปอนด 
ขณะที่ไขวัว (tallow) มีคา ME เพียง 2900 แคลอรีตอปอนด เนื่องจากไขมันสัตวมีความอิ่มตวัสูง
และยอยไดนอยกวา (See and Odle, 2000) ดังนั้นไลปดสจากปลาจึงเปนแหลงอาหารพลังงานที่ดี 
(Opstevdt, 1984)  
 ดานการเจริญเติบโตตอวัน (average daily gain, ADG) และประสิทธิภาพการใชอาหาร 
(feed conversion ratio, FCR) ของสุกรทดลองสามารถทําการเก็บขอมลูไดเพียง 2 ระยะแรก เทานัน้ 
เนื่องจากเหตุผลดานการจัดการของฟารมรวมทดลอง อยางไรก็ตาม พบวา การเลี้ยงสุกรดวยอาหาร
ผสมน้ํามันปลาทูนาไมสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของสุกร สอดคลองกับรายงานของ Bryhni 
et al. (2002); Ding et al. (2003); Liu et al. (2003); Nguyen et al. (2003) การทดลองใชน้ํามันปลา
ในระดบัตางๆ ตั้งแต 0.2-6% เพิ่มเขาไปในอาหารสุกรขุน พบวาไมสงผลกระทบตอสมรรถภาพการ
ผลิตของสุกร ทั้งการเจริญเติบโตตอวัน ปริมาณอาหารที่กินได และประสิทธิภาพการใชอาหาร 
(Bryhni et al., 2002; Jaturasitha et al., 2002) และ Leskanich et al. (1997) รายงานวาการเสริมน้ํามัน-
ปลารวมกับน้ํามันเรปซีด ชวยทําให FCR ดีขึ้น (p<0.05) และ ADG มากกวากลุมควบคุมอีกดวย  

เมื่อเก็บขอมูลในระยะที่ 2 สุกรมีน้ําหนักตัวประมาณ 80 กก. พบวา สุกรในกลุมที ่ 3 ซ่ึง
เพิ่งหยดุการกนิอาหารที่ผสมน้ํามันปลาทนูาไดประมาณ 3 สัปดาห มีอาการปวยและตองคัดออก
จากคอกสูงกวากลุมอื่นๆ ซ่ึงมีรายงานถึงความสัมพันธของน้ํามันปลาตอระบบภูมคิุมกัน โดย n-3 
PUFA มีผลในการปรับสมดุลของระบบภูมคิุมกันภายในรางกาย (Lang et al., 1996; Johnson et al., 
1997; Webel et al., 1997; Xi et al., 1998: cited by Liu et al., 2003) ซึ่ง n-3 PUFA นั้นสามารถ
บรรเทาอาการอักเสบลงได โดยลดการผลิต leukotrienes (Horrocks and Yeo, 1999) และ 
prostaglandin (Jame et al., 2000) ที่มาจาก C20:4 n-6  เนื่องจาก EPA สามารถใชสังเคราะห 
eicosanoids ที่มีลักษณะคลายคลึงกับ C20:4 n-6 แตม ี biologically active ต่ํากวา ประกอบดวย 
prostaglandins และ thromboxanes (3-series) และ leukotrienes (5-series) จึงมีผลตอการอักเสบนอย
กวา ลดเกล็ดเลือด (antiplatelet) และทําใหหลอดเลือดขยายตวัดีขึ้น (vasodilation) (De Caterina and 
Basta, 2001)  

 มีการทดลองใช Escherichia coli lipopolysaccharide (LPS) ซ่ึงเปนสารที่กอใหเกดิการ
อักเสบ ฉีดใหกับลูกสุกรหยานม 2 คร้ัง ภายหลังที่ไดรับการเลี้ยงดวยอาหารทดสอบ ไดแก อาหารที่
มีน้ํามันปลา 7% และอาหารกลุมที่มีน้าํมันขาวโพด 7% แลวทําการศกึษาสมรรถภาพการผลิต รวมท้ัง
การเปลีย่นแปลงของระบบภมูิคุมกัน และพบวากอนการฉีด LPS ชนิดของอาหารไมมีผลตอการ
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เจริญเติบโตของลูกสุกร แตภายหลังการฉีด LPS กลุมที่ไดรับน้ํามันปลามี ADG และ ADFI  ดีกวา 
6.0 และ 4.1% ตามลําดับ ซ่ึงสัมพันธกับคาของ interleukin-1β (IL-1β) prostaglandin E2 (PGE2) 
และ cortisol ที่ต่ํากวา แตคา insulin-like growth factor (IGF-I) และ growth hormone (GH) ซ่ึงมี
สวนกระตุนการเจริญเติบโตนั้น มีคาสูงกวากลุมที่ใหน้ํามันขาวโพด และใหผลที่ชัดเจนในการฉดี
คร้ังแรก (Liu et al., 2003) นอกจากนี้ Pike (1999) รายงานวา อัตราสวนของ n-6 : n-3 PUFA ที่ 5 : 1 
ยังเปนระดับที่เหมาะสมสําหรับสัตวทั้งในสัตวปก สุกร และสัตวเคี้ยวเอ้ือง โดยชวยเพ่ิมระดับ
ภูมิคุมกัน ทําใหตานทานตอโรคดีขึ้น สงผลใหสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น  
 
ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และไลโปโปรตีนในเลือดสุกร (cholesterol, triglyceride and 
lipoprotein levels in serum)   

เลือดของสุกรจากกลุมการทดลองทั้งสี่ พบวาโดยทัว่ไปแลวระยะเวลาการเลี้ยงสุกรดวย
อาหารที่มีน้ํามนัปลาทูนาซึ่งเปนแหลงของกรดไขมันโอเมกา 3 (n-3 PUFA) รวมทั้งอิทธิพลของเพศ 
ไมมีผลตอระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และไลโปโปรตีนชนิดตางๆ ในเลือดสุกรสําหรับ
การทดลองนี ้ มีเพียงแตแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบเหลานี้เทานัน้ ไดแก การ
เล้ียงสุกรดวยน้ํามันปลาทูนา ทั้งในกลุมที่ 2 และ 4 ทําใหระดับไตรกลีเซอไรด และ VLDL ลดลง 
และเหน็ผลชัดเจนกวาการลดลงของคอเลสเตอรอล แตระดับไลโปโปรตีน เชน HDL และ LDL ไม
แตกตางกันเทาใดนกั ซ่ึงแนวโนมที่เกดิขึ้นสอดคลองกับหลายการทดลอง ทั้งในคนและสัตว 
Jaturasitha et al. (2002) รายงานวา การเสรมิน้ํามันปลาทนูาในอาหาร ชวยลดระดับ VLDL และไตร
กลีเซอไรดในเลือดสุกร ขณะที่ระดับ HDL ไมเปล่ียนแปลง แต LDL มีแนวโนมลดลงเมื่อระดบั
น้ํามันปลาเพิ่มขึ้น 

มีรายงานถึงผลของน้ํามันปลาตอการลดระดับของไตรกลีเซอไรด วาเกิดจากการทํางาน
จากหลายชองทาง เชน EPA ลดการสังเคราะหและหลั่ง triacylglycerol ของตับ โดยลดการทํางาน
ของเอนไซม acyl-coenzyme A:1,2-diacylglycerol acyltransferase (Rustan et al., 1988)  และลด
การเกิด phosphatidate hydrolysis ในตับ ซ่ึงมีสวนสัมพันธตอการสังเคราะห triacylglycerol ของ
ตับ (Coniglio, 1992)  นอกจากนี้ n-3 PUFA ยังเปน ligand ของ peroxisome proliferators-activated 
receptor-α (PPARα) ซ่ึงกระตุนการ transcription ของเอนไซม LPL ที่ชวยสลายไตรกลีเซอรไรด
จากไลโปโปรตีนเอากรดไขมันเขาเซลล จึงชวยลดไตรกลีเซอไรดในเลอืดลง (Bérard et al., 2004) 
รวมทั้งยังไปมผีลลดการสังเคราะหคอเลสเตอรอลของตับอีกดวย (Bravo et al., 1998) การทดลอง
ของ Gaíva et al. (2003) พบวา หนูที่ไดรับ น้ํามันปลา (F) 15% และน้ํามันผสมระหวางน้ํามันถ่ัว-
เหลืองและน้ํามันปลาในอัตราสวน 5 : 1  จํานวน 15% ในอาหาร (SF) มีไลปดสและ triacylglycerol 
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ในเลือดต่ํากวาหนูในกลุมควบคุมที่กินอาหารทางการคา แตหนูกลุม F มี HDL-C ต่ํากวากลุม SF 
เชนเดยีวกับการทดลองในคน โดย n-3 PUFA ไปมีผลลดการสังเคราะห VLDL และ triacylglycerol 
ในตับ เนื่องจาก EPA เปนสารตั้งตนที่ไมดี อยางไรก็ดี n-6 PUFA ก็มีบทบาทในการลดระดบั 
triacylglycerol เชนเดยีวกัน แตดอยกวา n-3 PUFA ที่ไดจากสัตวทะเล (Rustan et al., 1988) และมี
การทดลองพบวา น้ํามันปลาทําใหขนาดของ VLDL และไคโลไมครอนเล็กกวากลุมควบคุม จึงทํา
ใหเกิดการสลาย (catabolism) ไดมากกวา (Connor and Connor, 1997)  อยางไรก็ตาม ผลของ n-3 
PUFA ตอ LDL และ HDL ยังคงแปรปรวน บางรายงานพบวา LDL ไมเปล่ียนแปลง สวน HDL 
เพิ่มขึ้นเพยีงเลก็นอย เนื่องจากอิทธิพลของน้ํามันปลา (Schmidt et al., 2000) หลายการทดลอง
รายงานวา HDL เพิ่มขึ้น หรือไมเปล่ียนแปลง ขณะทีท่ําให LDL เพิ่มสูงขึ้น ในผูที่มีระดับไตรกลี
เซอไรดในเลือดต่ํา (Connor and Connor, 1997; Harris, 1999) ดังนั้นตองพิจารณาทั้งปริมาณไตร
กลีเซอไรดและไลปดสอ่ืนๆ รวมดวย เนื่องจากมีความสัมพันธกันของไลโปโปรตีนและไลปดส
ในเลือด Mayes and Botham (2003) รายงานวา กรดไขมนัไมอ่ิมตัวทั้ง PUFA และ MUFA ชวยลด
ระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดได ซ่ึงกลไกการทํางานยังไมเปนที่ชดัเจน แตพบวา PUFA และ 
MUFA จะไปกระตุน LDL receptor ไดดกีวา SFA จึงทาํใหเกิดการสลาย LDL ไดมากขึ้น นอกจาก
ไขมันแลวคารโบไฮเดรทก็มผีลตอไลโปโปรตีนเชนกนั โดยทําให VLDL มีสัดสวนไตรกลีเซอไรด
สูงขึ้น แตลดปริมาณคอเลสเตอรอลลง จึงทําใหมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดต่ําลงได ทั้งนีไ้มได
ลดจํานวน LDL ในระบบเลอืดลงแตอยางใด (Grundy, 1997)  

Allan et al. (2001) รายงานเบื้องตนวา สุกรเปนสัตวที่เหมาะใชเปนตัวแทนของคน ใน
การศึกษาดานเมทาบอลิซึมของไลโปโปรตีนและการเกิดภาวะหลอดเลอืดหัวใจแข็ง เนื่องจากมไีล-
โปโปรตีนในเลือดที่คลายคลึงกัน แตผลการทดลองภายหลังพบวา น้ํามันปลาทําใหสุกรมี HDL ใน
เลือดต่ํากวาน้ํามันมะพราว น้ํามันมะกอก และไขมนันม แต LDL ไมแตกตางกนัในแตละกลุม
ทดลอง ซ่ึงผลการทดลองที่ไดแตกตางกับหลายรายงานในคน เนื่องจากมีความแตกตางบางประการ
ระหวางสกุรกบัคน ประการแรกการสงถาย cholesteryl ester จาก HDL ไปสู LDL ในสุกรเกดิขึ้น
นอยมาก เนื่องจากมี cholesteryl ester transfer protein (CETP) นอย ประการที่สอง คือ มี VLDL 
apoprotein B เพียง 11% เทานั้นที่เปล่ียนไปเปน LDL สวนใหญมีการสังเคราะห LDL ขึ้นใหมซ่ึง
ตรงกันขามกับในคน และประการสุดทาย cholesteryl ester ใน LDL สวนใหญมาจากการ
สังเคราะหใหม (de novo) โดยการทํางานของเอนไซม lecithin:cholesterol transferase (LCAT) 
มากกวาจากการสลายของ VLDL ดังนั้นการที่ระดับ LDL ในเลือดสกุรลดลงภายหลังไดรับน้ํามนั
ปลา เนื่องจาก n-3 PUFA เปนสารตั้งตนที่ไมเหมาะสมตอเอนไซม LCAT  อยางไรกด็ี n-3 PUFA มี
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สวนควบคุมการเมทาบอลิซึมอ่ืน  ๆภายในตับ โดยเพิ่มการทํางานของเอนไซมหลายตัว เชน hexokinase, 
glucose-6-phosphate dehydrogenase เปนตน (Yilmaz et al., 2004)   

ไลโปโปรตีนซึ่งมีสวนสัมพันธกับภาวะหลอดเลือดหัวใจแข็ง และโรคหัวใจอื่นๆ โดยผู
ที่เปนโรคหลอดเลือดหวัใจแข็ง มีระดับ LDL ในเลือดสูงแต HDL ต่าํ (พรทิพย, 2538) ซ่ึงถึงแมวา
น้ํามันปลาและ n-3 PUFA มีผลไลโปโปรตีนเหลานี้ไมชัดเจนนัก แตน้ํามันปลาและ n-3 PUFA กย็ัง
จัดเปนโภชนะที่ชวยปองกันภาวะหลอดเลอืดหัวใจแข็งได ทั้งจากบทบาทดานการลดไตรกลีเซอ
ไรดในเลือดแลว ยังมีบทบาทตอ fluidity ของเยื่อหุมเซลลตางๆ สุกรที่เล้ียงดวยอาหารที่กอใหเกดิ
โรคหลอดเลือดหัวใจ (atherogenic diet) มีภาวะของ coronary atherosclerosis ลดลงเมื่อเสริมน้ํามัน
ตับปลา (liver cod oil) ใหแกสุกร (Connor and Connor, 1997) เนื่องจาก n-3 PUFA ที่กินเขาไป
สามารถเขาไปสูพลาสมาและรวมอยูกับ plaque ของสุกร ที่มีภาวะ atherosclerosis ซ่ึง n-3 PUFA 
ชวยลดการเกดิล่ิมเลือดใน plaque โดยเมือ่ EPA และ DHA ที่เขาไปแทนที่ arachidonic acid ในเยื่อ
หุมเซลลของเกล็ดเลือดแลว จึงลดการสังเคราะห thromboxane ลดแรงยึด (adhesiveness) และการ
เกาะตวักนั (aggregation) ของเกล็ดเลือด (Holub, 2002) จึงชวยลดการสะสมของเกล็ดเลือด และลด
ความเสี่ยงของการแตกราว (rupture) ของ plaque นอกจากนีย้ังชวยลดการทํางานของ leukocyte 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของผนังหลอดเลือด นอกจากนี ้ n-3 PUFA ยังเขาไปเปน
องคประกอบของเนื้อเยื่อตางๆ รวมท้ังเยื่อหุมเซลลเม็ดเลือดแดง การเปลี่ยนแปลงองคประกอบกรด
ไขมันของเยื่อหุมเซลลมีผลตอคุณสมบัติบางประการรวมทั้งทําให fluidity ดีขึ้น การไหลเวยีนของ
เลือดจึงดีขึ้นดวย (Schmidt et al, 2000, 2005) และ Berlin et al. (1998) พบวา miniature swine มี 
EPA และ DHA ในฟอสโฟไลปดสของเยื่อหุมเซลลเม็ดเลือดแดงเพิม่ขึ้นใน 2 สัปดาห หลังจาก
ไดรับ menhaden oil  
 
คุณภาพซาก (carcass quality) 
 การทดลองนีสุ้กรทดลองในแตละกลุมมีน้ําหนกัตัวเขาฆาที่แตกตางกนั เนื่องจากเหตุผล
ทางดานการจดัการของฟารมทดลอง ซ่ึงสงผลตอคุณภาพซากโดยเฉพาะน้ําหนักซากอุน และ
เปอรเซ็นตซาก อยางไรกต็าม สุกรทุกตัวในการทดลองนี้มีอายุเทากัน และในการคาํนวณทางสถิติ
ไดนําน้ําหนกัฆามาเปนตัวแปรรวมในการวิเคราะห ซ่ึงผลการทดลอง พบวา อิทธิพลของกลุม
อาหารไมมีผลตอเปอรเซ็นตเนื้อแดง รวมถงึสัดสวนของสวนตัดกลามเนื้อสันนอก เชนเดียวกับการ
ทดลองของ Warnants et al. (1996); Warnants et al. (1999); Jaturasitha et al. (2002) แตการเลี้ยง
สุกรดวยอาหารที่มีน้ํามันปลาทูนา ทําใหซากสุกรมีไขมันสันหลังสูงกวากลุมควบคุม ทั้งการวดัที่
ตําแหนง P2 และความหนาไขมันเฉลี่ย 3 จดุ (ซ่ีโครงซี่แรก ซ่ีสุดทาย และกระดกูสะโพกขอสุดทาย) 
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(p<0.05) และหากเปรียบเทยีบกันโดยใชน้ําหนกัฆาเปนเกณฑรวมดวยแลว พบวา กลุมที่ 4 ยังคงมี
ความหนาไขมนัสันหลังสูงกวากลุมที่ 1 หรือแมแตกลุมที่ 2 ที่มีน้ําหนักฆาสูงกวา ซ่ึงมีรายงาน
ความสัมพันธของอาหารตอระดับไขมันในซากสุกร โดยมุงเนนที่พลังงานและเปอรเซ็นตไขมันใน
อาหารเปนสําคัญ หากพลังงานในอาหารเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มแหลงน้ํามันอาหารสัตว ทัง้
ที่มาจากพืชและสัตว จะทําใหไขมันสันหลังสุกร ที่ตําแหนงตางๆ มคีวามหนามากขึ้น (Miller et 
al., 1990) ดังนั้นเมื่อมีการจาํกัดพลังงานในสูตรอาหาร จึงทําใหไขมันสันหลังบางลงได และหยดุ
การจํากัดพลังงานในอาหารในชวงตนๆ การขุนที่น้ําหนักตัวประมาณ 50 กก. พบวา ภายหลัง
จากนั้นสกุรมีการเติบโตทดแทน (compensatory growth) ดีกวา โดยมีอัตราการเจริญเติบโตตอวนั
และความหนาไขมนัสันหลังมากกวา  เมือ่เปรยีบเทยีบกับสุกรที่มกีารจํากดัพลังงานในอาหารตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง (Mason et  al., 2005)  การเพิ่ม PUFA ลงในอาหาร โดยใหมีเปอรเซ็นตไขมันใน
ระดับที่เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอทั้งประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากสุกร (Romans et al., 
1995: cited by Warnants et al., 1999) นอกจากนี้ยังมรีายงานถึงอิทธิพลของพันธุกรรมตอความ
หนาไขมันสันหลัง หากสุกรมียีนของสายพันธุ Duroc เพิ่มขึ้น จะทําใหไขมันสนัหลังหนาขึน้ 
(Donzele et al., 2001; Mason et al., 2005) สําหรับการทดลองอื่นๆ ซ่ึงมีการใชแหลงของ n-3 
PUFA ตางๆ เชน คาโนลา เรปซีด และลินซีด ในรูปแบบตางๆ ในระดับ 5-20% ในอาหาร พบวา 
ไมมีผลกระทบทางลบตอคุณภาพซากสวนใหญ (Busboom et al., 1991; Romans et al., 1995a,b) 
แตทําใหซากมคีะแนนความคงตัว (firmness score) ดอยลง (Miller et al., 1990; Myer et al., 1992) 
ระยะเวลาการเสริม n-3 PUFA นานขึ้นทําใหมีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้น ความหนาไขมนัสันหลังเพิ่ม
มากขึ้น และอัตราสวนของเนื้อและไขมนัต่ําลง (Romans et al, 1995b; Kouba et al., 2003)  

สุกรเพศผูตอนและเพศเมียมีคุณภาพซากดานตางๆ ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
ยกเวนสุกรเพศผูตอนมีความหนาไขมันสันหลังจากการวัดทั้งสองแบบสูงกวาเพศเมีย โดยเฉพาะ
การวัดที่ตําแหนง P2 (p<0.05) ซ่ึงมีความสัมพันธในทางลบกับพื้นที่หนาตัดเนื้อสัน และบงบอกถึง
เปอรเซ็นตเนื้อแดงไดเปนอยางดี จึงทําใหสุกรเพศเมียมีพื้นที่หนาตัดเนื้อสัน และเปอรเซ็นตเนื้อแดง
สูงกวาเพศผูตอน (p<0.05) เมื่อพิจารณาเปนสัดสวนของเนื้อ ไขมัน กระดูก และหนังแลว พบวา
สุกรเพศผูตอนมีสัดสวนของเนื้อต่ํา แตมีไขมันสูงกวาสุกรเพศเมีย (P<0.05) เชนเดียวกับเปอรเซ็นต
สวนตัดแตงของกลามเนื้อสันนอก ซ่ึงสุกรเพศผูตอนมีเปอรเซ็นตเนื้อต่ําแตไขมันสูงกวาเพศเมีย 
(p<0.05) ขณะที่เปอรเซ็นตกระดูกและหนังไมแตกตางกัน สนับสนุนดวยรายงานของ Warnants et 
al. (1996); Ball (2000); Latorre et al. (2004)  และไมพบปฏิกิริยารวมระหวางกลุมอาหารทดลอง
และเพศ (p>0.05) สอดคลองกับการทดลองของ Warnants et al. (1999) ที่ทําการทดลองในสุกรเพศ
ผูตอนและเพศเมีย โดยใช  กากถั่วเหลืองไขมันเต็ม (full fat soybean meal) 15% ในสูตรอาหาร 
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Donzele et al. (2001) รายงานวา สุกรเพศผูปกติมีความหนาไขมันสันหลังนอยกวา แตมีความยาว
ซากและพื้นที่หนาตัดเนื้อสันมากกวาสุกรเพศผูตอน และสุกรเพศเมียมีสัดสวนของเนื้อแดงสูงกวา 
แตมีไขมันสันหลังบางกวาเพศผูตอนสอดคลองกับผลการทดลองนี้  
 
คุณภาพเนื้อ (meat quality) 
 

คาความเปนกรดดางและสีของเนื้อ (pH value and color of meat) 
 ภายหลังการฆา กลามเนื้อของสุกรมีคา pH ลดลง เนื่องจากปฏกิิริยาเคมีที่เกดิขึ้น หลังจาก

สัตวตายแลว กลามเนื้อยังคงมีการทาํงานอยู  ซ่ึงเปนการสลายไกลโคเจนที่สะสมอยูในกลามเนื้อ แต
เปนแบบไมใชออกซิเจน (glycolysis) และไดกรดแลคติค (lactic acid) เกดิขึ้น เมือ่กรดนี้สะสมเพิม่ขึน้ 
ทําให pH ของกลามเนื้อลดลง ซ่ึงความแตกตางของ pH ที่ลดลงนี้มากหรือนอยขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
ทั้งพันธุกรรม การจัดการกอนฆา จนกระทัง่กระบวนการฆา เปนตน (Xiong  et al., 1993) ซ่ึงปกติ
แลว pH ลดลงจากสภาพปกต ิ(pH 7) เปน 5.6-5.8 และ 5.7-6.0 ภายใน 45 นาที และ 24 ชัว่โมง หลังจาก
ฆา ตามลําดบั แตหาก pH ลดลงมากผิดปกติ มีผลทําใหโปรตีนในกลามเนื้อเกดิการเสื่อมสภาพ 
(denature)  และสูญเสียคุณสมบัติบางประการ เชน ความสามารถในการอุมน้ํา เปนผลใหน้ําในเนือ้ซึม
ออกมากผิดปกติ รวมถึงสารสีที่ถูกชะออกมาดวย ทาํใหเนื้อมีลักษณะซีด  เหลว และไมคงตวั (pale 
soft and exudative, PSE) เนือ้นี้จดัเปนเนื้อที่มีคุณภาพต่ํา สามารถพบไดในสัตวหลายชนิดโดยเฉพาะ
สุกร เนื้อ PSE เกดิจากการ glycolysis ที่รวดเร็ว ทําให pH ลดลงเหลือ 5.3-5.7 ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังฆา 
(สัญชัย, 2543; van Laack, 1999) ซ่ึงในการทดลองนี้ทั้งกลามเนื้อสะโพกและสันนอกมีคา pH 6.5 
และ 5.5 ทีห่ลังฆา 45 นาที และ 24 ชัว่โมง ตามลําดับ ถือวาเปนคา pH ที่ปกติ ผลการทดลอง
ใกลเคียงกบัรายงาน Leskanich et al. (1997); Jaturasitha et al. (2002)  

คาความเปนกรดดาง (pH) ของกลามเนื้อสันนอก (M. Longissimus dorsi) และกลามเนื้อ
สะโพก (M. Semimembranosus)  ทั้งที่ 45 นาที และ 4 ชั่วโมง หลังฆา โดยรวมแลวไมแตกตางใน
แตละกลุมการทดลอง ทั้งอิทธิพลของกลุมอาหารทดลองและเพศ อยางไรก็ดีสุกรทดลองกลุมที่ 4 
ซ่ึงเปนกลุมที่ไดรับน้ํามันปลา 3% ในชวงทายการขุน (80-100 กก.) มีคา pH หลังจากฆาทั้งที่ 4 และ 
24 ช่ัวโมง สูงกวากลุมอื่นๆ  โดยเฉพาะกลามเนื้อสันนอก (p<0.05) ซ่ึงสัมพันธกับคาสีของเนื้อสัน
นอก โดยที่กลามเนื้อสันนอกของสุกรกลุมที่ 4 มีสีแดงสดกวากลุมอื่นๆ โดยพิจารณาจากคา L* 
และ a* ที่สูงกวา  กลุมที่ 1 (กลุมควบคุม) และ 2 (เล้ียงดวยอาหารที่มีน้าํมันปลาทูนา 1% ในชวงตน
การขุน คือ 30-100 กก.) (p<0.001) แตกลุมที่ 3  (ไดรับน้ํามันปลาทูนา 3% ในอาหาร ตั้งแต 30-60 
กก.) เนื้อมีสีคอนขางคล้ํา เนื่องจากมีคา L* ต่ํา ซ่ึงคาสีที่ไดมีความสัมพันธกับคา pH ของเนื้อนั้น 
โดยคา pH นี้มีสวนสัมพันธแบบผกผันกับปริมาณกรดแลคติค (lactic acid) ที่สะสม เนื่องจากการ
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เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในเนือ้ แตมีความสมัพันธทางบวกกับสีของเนื้อดังที่อธิบายขางตน อยางไรกด็ี 
การทดลองของ Jaturasitha et al. (2002) รายงานวา การเสริมน้ํามนัปลาทูนา 1-3% ใหสุกรไมมีผลตอ
ทั้งคา pH และสีของกลามเนือ้สันนอก   

นอกจากนี้ คา pH ยังมีสวนสัมพันธกับระดับความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวสัตวทดลอง
ระหวางการขนสง ตั้งแตระยะทาง สภาพภูมิอากาศ และการจัดการตางๆ รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่
เกิดขึ้นไดในระหวางกระบวนการฆาตางๆ เชน สัตวที่มีความเครียดจากการขนสง เชน จาก
ความรอนและการขาดน้ํา  เปนสาเหตุใหเรงเมทาบอลิซึม (metabolism) ของไกลโคเจน ซ่ึงอยู
ภายใตการควบคุมของฮอรโมน corticosterone (Kannan et al., 1997) ทําใหมกีารสะสมของกรด  
แลคติคในกลามเนื้อ หากไมมีการพักสัตวกอนฆา กรดแลคติคที่เกิดขึน้นี้ก็ไมสามารถกําจัดออกไป
ได ซ่ึงความเครียดที่เกดิขึ้นเหลานี้ยังมีผลเรงปฏิกิริยาเคมีในกลามเนื้อ ภายหลังจากสัตวตายไปแลว
ไดอีกดวย (Wood and Richards, 1975: cited by Lyon et al., 1991) 

 
 องคประกอบทางเคมี (chemical composition) 

องคประกอบทางเคมีของเนือ้ประกอบดวย เปอรเซ็นตความชื้น โปรตีน และไขมัน ผล
การทดลองพบวา เนื้อสันนอกสุกรมีเปอรเซ็นตความชื้นประมาณ 73-74% และโปรตีน 21-22% 
ขณะที่เปอรเซน็ตไขมันคอนขางแปรผัน เทากับ 1.3-1.7%  ใกลเคียงกับรายงานของ Jaturasitha et 
al. (2002)  

 กลุมที่ 1 มีเปอรเซ็นตความชื้นสูงกวากลุม 4, 2 และ 3 ตามลําดับ (p<0.001) ตรงกันขาม
กับเปอรเซ็นตไขมัน ที่กลุมที่ 3 มีคาสูงที่สุด รองลงมาคือกลุมที่ 4, 2 และ 1 ตามลําดับ (p<0.001) มี
รายงานวา กรดไขมันสายยาว (long chain fatty acid) กระตุนใหเกดิการเปลีย่นแปลง (differentiation) 
ของเซลลไขมัน (clonal preadipocytes) เมื่อแยกพิจารณาในแตละชนิดของกรดไขมันตอการพฒันา
ของเซลลไขมัน พบวา  C18:1 n-9  และ C18:2 n-6  เพิ่มการเกิด differentiation ของเซลลไขมันสุกร
มากกวา C18:3 n-3 ขณะที่ C22:6 n-3 ไมมีผลทําใหองคประกอบตางๆ ที่ควบคุมการ transcription 
ของยีนที่ควบคุมการเกิด differentiation ของเซลลไขมันเพิ่มสูงขึ้น (Ding et al., 2003a,b) แต 
Bérard et al. (2004) รายงานวา n-3 PUFA เปน ligand ของ peroxisome proliferators-activated 
receptor-α (PPARα) ซ่ึงกระตุนการ transcription ของเอนไซม LPL ที่ชวยสลายไตรกลีเซอไรด
จากไลโปโปรตีนเอากรดไขมันเขาสะสมในเซลลเนื้อเยื่อไขมัน ซ่ึงการทดลองเสริมแหลงกากลนิ
ซีด 60 ก./กก. อาหาร เปนเวลา 100 วัน พบวา ทําใหไลปดสในเนื้อมปีริมาณ 1.23 และ 1.28 กรมั/
100 กรัม เนื้อเยื่อ สําหรับกลุมลินซีดและควบคุมตามลําดบั (Kouba et al., 2003) 
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เพศเปนปจจัยภายในที่มีผลตอองคประกอบตางๆ ภายในตัวสัตว เนือ่งจากความแตกตาง
ของกลไกการทํางานทางสรีรวิทยาในรางกาย เชน ระดับฮอรโมน รวมทั้งความสามารถในการ
สะสมสารประกอบตางๆ ในรางกาย โดยที่ฮอรโมนเพศทั้ง androgens และ estrogens กระตุนการ
สังเคราะหและการเจริญของเนื้อเยื่อ แตผานกลไกทีแ่ตกตางกัน เพราะพบเฉพาะ androgen receptor 
เทานั้นในกลามเนื้อสุกร สวน estrogen receptor ทํางานผานการกระตุนการหลั่ง growth hormone 
และ insulin-liked growth factors แทน (Weiler et al., 1994: Donzole et al., 2001) สุกรเพศผูตอนมี
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเปนกลามเนื้อต่ํา (Wood  et  al., 1986; Friesen et al., 1994) ขณะที่
สุกรเพศผูมีการผลิตความรอน (heat production) สูง ในการดํารงชีวิตในสภาพปกต ิ (maintenance)  
และมีประสิทธิภาพของการเจริญของกลามเนื้อสูงกวาสกุรเพศผูตอน (Kay and Houseman, 1974) 
อีกทั้งผลของฮอรโมนเพศผู (androgen) ที่ผลิตจากอัณฑะ มีหนาที่กระตุนการเจริญของกลามเนื้อ
และเพิ่มการสังเคราะหโปรตีนและลดการสะสมไขมัน (ชัยณรงค, 2529) ดังนั้นสุกรเพศผูจึงมีอัตรา
การสะสมโปรตีนสูงที่สุด ขณะที่เพศผูตอนมีอัตราการสะสมไขมันสูงที่สุด (Noblet et al., 1994: 
cited by Donzele et al., 2001) ทําใหเพศผูและเพศเมยีจงึมีไขมันต่ํากวาเพศผูตอน (Friesen et al., 
1994; Nold et al., 1999; Latorre et al., 2003; Wood et al., 2003) และเพศผูมีปริมาณเนื้อสูงกวาเพศ
เมียและเพศผูตอนตามลําดบั (Ball, 2000) สอดคลองกับการทดลองนี้ที่สุกรเพศผูตอนมีเปอรเซ็นต
ไขมันสูงกวาเพศเมีย เชนเดยีวกับรายงานของ Friesen et al. (1994) 
 
 ความสามารถในการอุมน้ํา คาแรงตัดผานเนื้อ และการประเมินดานการตรวจชมิเนื้อ 
(water holding capacity, shear force value, and sensory evaluation) 

ความสามารถในการอุมน้ํา คาแรงตัดผานเนื้อ และการประเมินดานการตรวจชิมเนือ้ มี
สวนสัมพันธกนัตอการทดสอบคุณภาพเนือ้ โดยเฉพาะดานความนุม (tenderness) และความชุมฉ่ํา 
(juiciness) และการทดลองนี ้พบวา  

เนื้อสันนอกของกลุมที่ 1 มีความนุมมากกวากลุมอื่นๆ จากการวดัดวยเครื่องตัดผานเนื้อ 
เพราะมีคาแรงตัดและพืน้ที่ใตกราฟต่ําที่สุด ตรงกันขามกับกลุมที่ 2 เมื่อพิจารณารวมกบัคาการ
สูญเสียน้ําจากการตม เนื่องจากเนื้อทีใ่ชตดัตองผานการตมเสียกอน ซ่ึงพบวากลุมที่ 2 มีเปอรเซ็นต
การสูญเสียน้ําสูงกวากลุมอืน่ๆ ทําใหเนือ้แหงและแข็งกวา อยางไรก็ดีเมื่อพจิารณารวมกับคาการ
สูญเสียน้ําจากการทําละลายดวยแลว พบวา กลุมที่ 1 กลับมีคาสูญเสียน้ําสูงที่สุด แตมีปจจัยอ่ืนที่มี
ผลตอความนุมโดยตรง เชน ขนาดเสนใยกลามเนื้อ ซ่ึงสุกรในการทดลองนี้มีอายุใกลเคียงกัน แตมี
น้ําหนกัฆาเฉลี่ยคอนขางแตกตางกัน โดยท่ีกลุมที่ 2 และ 3 คอนขางสูงกวากลุมที่ 1 และ 4 ซ่ึงสุกรที่
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มีการเจริญเติบโตเรว็จะมเีสนใยกลามเนื้อขนาดใหญกวาทีเ่จริญเติบโตชา ซ่ึงเสนใยกลามเนือ้ที่มีขนาด
ใหญจะเหนียวกวาเสนใยที่เล็กและละเอียดกวา (สัญชัย, 2547) 

อาหารที่มีน้ํามนัปลาทูนาไมมีผลทางลบตอคุณภาพดานการตรวจชิม นอกจากนี้ยังทําให
มีแนวโนมของคะแนนความนุมและการยอมรับโดยรวมดกีวากลุมควบคมุเล็กนอย โดยทีก่ลุมควบคุม 
มีแนวโนมของคะแนนความนุม (p>0.05) และความชุมฉ่ําต่ํากวากลุมเล้ียงดวยอาหารที่มีน้ํามันปลา
ทูนา โดยเฉพาะกลุมที่ 4 และ 2 (p<0.001) ทั้งนี้เนื่องจากเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําจากการยาง ของ
กลุมที่ 2-4 มีแนวโนมต่ํากวากลุมที่ 1 ทาํใหเนื้อนั้นชุมฉ่ํากวา Leskanich et al. (1997) รายงานวา 
การเสริมน้าํมนัปลารวมกับน้ํามันเรปซดี ทําใหเนือ้มีคะแนนความนุมมากกวากลุมควบคมุ เนื่องจาก 
ไลปดสในเซลลไขมันที่แทรกในกลามเนื้อ ทําใหแรงยดึระหวางเซลลกลามเนื้อลดลง และยังทาํ
หนาที่เปนตัวหลอล่ืนขณะเคี้ยวเนื้อ ทําใหเกิดความชุมฉ่ํา และรูสึกวาเนื้อนุมขึน้ (สัญชัย, 2547; 
Forrest et al., 1975) ไลปดสยังเปนตวัจับ (trap) น้ําในกลามเนื้อไว ทําใหเนื้อมีความชุมฉ่ํามากขึ้น 
สอดคลองกับที่กลุมที่ 2-4 มีเปอรเซ็นตไขมันในเนื้อสูงกวากลุมที่ 1  

สําหรับคุณภาพดานกลิ่นรสของเนื้อจากทัง้สี่กลุมทดลอง พบวา กลุมที่ 2 และ 4 มี
คะแนนดานกลิ่นรสดอยกวากลุมที่ 1 และ 3 เล็กนอย ซ่ึงผูตรวจชิมบางทานสามารถตรวจพบกลิ่น
ผิดปกติ (off-odor) ในเนื้อบางตัวอยางจากกลุมที่ 2 และ 4 แตมีเปนเพียงสวนนอย และไมไดระบุวา
กล่ินนั้นเปนกลิ่นน้ํามันปลา ซ่ึงกลิ่นผิดปกติเหลานี้เกดิจากการออกซิเดชันของไลปดสภายในเนือ้
ไดเชนกัน (Monahan, 2000) อยางไรก็ตามคาที่ไดไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ มีรายงานวาเนือ้
ของสุกรและสัตวปกอาจมกีล่ินปลา (fishy taint) ไดหากเลี้ยงสัตวนั้นดวยน้ํามันปลาหรือปลาปนใน
ปริมาณสูง และยังมีสวนสมัพันธกับการหืนของอาหารดวย แตการศกึษาในไขไก พบวา กล่ินปลา
มาจากสาร trimethylamine ซ่ึงเกิดจากการยอยสลายโปรตีนในปลาปนโดยจุลินทรียในอาหารหรือ
ในทางเดนิอาหารของแมไกเอง แตปญหากลิ่นปลาในเนื้อโคและแกะเกดินอยกวา เนื่องจากกรด
ไขมันไมอ่ิมตวัจะถูก hydrogenation ในกระเพาะรูเมน (Ranken, 1994)  

 การทดลองอื่นๆ พบวา การเสริมน้ํามันปลาทูนาทําใหเกิดกลิ่นทีไ่มพึงประสงค ทั้งใน
เนื้อและไขมนั โดยพจิารณาจากคะแนนของกลิ่นและรสชาติ (flavor) และการยอมรับโดยรวม 
(overall acceptance) ที่ลดลง (Jaturasitha et al., 2002) โดยน้ํามันปลาทีร่ะดับ 10-30 มก./กก. อาหาร 
สามารถทําใหเกิดกลิ่นและกลิ่นรสที่ไมพึงประสงคได (Leskanich et al., 1997; Sheard et al., 2000) 
แตการใช 1% น้ํามันปลารวมกับ 2% น้ํามนัคาโนลา พบวาไมมีผลตอคุณภาพดานการตรวจชิมของ
เนื้อและไสกรอก (Leskanich et al., 1997) สําหรับการทดลองโดยใชแหลง n-3 PUFA ที่มาจากพชื
ลวนๆ พบวา สวนใหญไมมผีลตอคุณภาพเนื้อดานกล่ินรส เนื่องจากกลิ่นที่เกิดขึน้มีสวนสัมพันธกับ
กรดไขมันสายยาวมากๆ เชน EPA และ DHA (Van Oeckel et al., 1996) แต Bryhni et al. (2002) 
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ทดลองใชน้ํามนัปลา 0.4% ในสูตรอาหาร พบวา ไมมีผลตอการประเมนิจากการตรวจชิม สอดคลอง
กับรายงานของ Karrick (1967) ที่แนะนําใหใช herring oil ไมเกิน 0.5% ในอาหารสกุร เพื่อปองกนั
ปญหาดานกลิน่รส และไมมีกล่ินผิดปกตหิรือกล่ินปลาในเนื้อสดของสุกรที่เล้ียงดวยปลาปนตั้งแต 
3% ขึ้นไป แตภายหลังการแชแข็งเนื้อนั้น 4 และ 6 เดอืน สามารถตรวจพบกลิ่นเหลานี้ได  (Van 
Oeckel et  al., 1996)  อยางไรก็ตามผลทางลบดานกลิ่น (odor) และกลิน่รสที่ตรวจพบได สามารถ
เกิดจากการ oxidation ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการเตรียมเนื้อ เชน การฉีดน้ําเกลือ การแชแข็ง 
และการใหความรอน นอกจากนีย้ังพบวา หากระดับ linolenic acid สูงถึง 3% ของกรดไขมนั
ทั้งหมด ทั้งในเนื้อและไขมนั สารระเหย (volatile compounds) ที่เกิดขึน้ระหวางการปรุงเนื้อนั้น มี
ผลตอกล่ินรสที่ผิดปกติซ่ึงตรวจพบไดจากผูตรวจชิม (Shackelford et al., 1990; Myer et al., 1992; 
Enser  et  al., 1997: cited by Wood et al., 2003)  การหยดุใชน้ํามันปลากอนการฆาสุกรชวง
ระยะเวลาหนึง่ สามารถลดปญหากลิ่นปลาที่เกิดขึ้นได สนับสนุนดวยรายงานวา การหยุดใหน้ํามนั
ปลาซารดีนและน้ํามันตับปลาแกสุกรเปนเวลา 30 วัน ภายหลังจากการใหน้ํามนั 0.5-1 ออนซตอวัน 
นาน 130 วัน ทําใหกล่ินรสปลา (fishy taste) หายไปได  (Fraser, 1934: cited by Karrick, 1967) 
สนับสนุนดวยรายงานวา การใชปลาปนในอาหารสุกรมากกวา 5% หรือหากไมมีการหยุดใหแหลง
จากปลาแกสุกรอยางนอย 2 สัปดาห กอนฆา จะทําใหเกดิกลิ่นปลาในเนื้อสุกรได และปลาดอง (fish 
silage) สามารถใชในอาหารสุกรในระดับที่สูงกวาได โดยไมสงผลตอปญหาการเกดิกลิ่นปลาใน
เนื้อสุกร (Davis, 1939; Van Wyk et al., 1977; Castell and Falk, 1980: cited by Melton, 1990)  

ปจจัยจากเพศที่ตางกันไมมผีลตอคาแรงตัดผานเนื้อและการสูญเสียน้ําตางๆ สอดคลอง
กับรายงานของ Latorre et al. (2003) อยางไรก็ตาม สุกรเพศผูตอนมคีะแนนดานตางๆ โดยเฉพาะ
ความนุมและการยอมรับโดยรวมสูงกวาเพศเมีย ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบภายในเนื้อเยื่อที่แตก- 
ตางกัน เชน เปอรเซ็นตไขมัน เปนตน ทําใหเนื้อของสุกรตางเพศมคีุณภาพเนื้อทีต่างกันดวย ซ่ึง 
Uttaro et al. (1993) รายงานวา สุกรเพศผูตอนมีคาแรงตดัผานเนื้อ (Warner-Blatzler shear  force, 
WBS) นอยกวาเพศเมยี และเพศผูปกติมีความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อต่ํากวาเพศเมียและเพศผู
ตอน นอกจากนี้สุกรเพศผูปกติยังมีปริมาณคอลลาเจน (collagen) สูงที่สุด (Nold et al., 1999)   

 
 คาการหืนของเนื้อ (meat rancidity) 

เนื้อสัตวที่มีปริมาณของ PUFA สูงโดยเฉพาะในสวนฟอสโฟไลปดสนั้น เปนสวนที่มี
ความไมอ่ิมตวัสูง และเปนองคประกอบอยูในเยื่อหุมเซลล ตรงกนัขามกับ neutral lipids ที่เกิดการ
ออกซิเดชันต่ํากวา ดังนัน้แมในเนื้อที่มไีขมันต่ําก็อาจเกิดการออกซิเดชนัที่สูงได เนื้อยังมีธาตุเหล็ก
ที่เปนองคประกอบอยูในฮีโมโกลบินและไมโอโกลบิน ที่สามารถเกิดการออกซิเดชันเองและกระ- 
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ตุนการออกซิเดชันของไลปดสในเนื้อสด  ดังนั้นการออกซิเดชันของไลปดสในเนื้อสดจึงมีความ- 
สัมพันธกับปริมาณ heme iron แตในเนื้อที่ปรุงสุกแลวการออกซิเดชันขึน้อยูกับปริมาณไลปดสที่ไม
อ่ิมตัว นอกจากนี้ปจจยัภายนอกอยางเชน อุณหภูมิ แสงสวาง ออกซิเจน (Wilson et al., 1976; Rhee 
et al., 1996: cited by Monahan, 2000) และการทํางานของจุลินทรียที่อยูผิวเนื้อซ่ึงผลิต lipolytic 
enzymes กระตุนการออกซิเดชันของไลปดสเชนกนั  (Ranken, 1994) 

การออกซิเดชนัของไลปดสในเนื้อสามารถตรวจวัดไดจากสารประกอบบางชนิด เชน 
malondialdehyde (MDA) ที่สามารถทาํปฏกิิริยากับ thiobarbituric acid (TBA number) ซ่ึงเกดิเปน
สารประกอบสแีดง (Shread et al., 2000; Ulu, 2004)  ซ่ึงคนสามารถรับรูถึงกลิ่นที่ไมพงึประสงค (off 
flavor) ที่คา TBA เทากับ 0.5 มก. MDA/กก. ตัวอยาง (Gray and Pearson, 1978: cited by Sheard et 
al., 2000) การเสริมแหลงของ PUFA กอใหเกิดปญหาการหืนของเนือ้ขณะเก็บรักษา ทําใหอายกุาร
เก็บรักษาสั้นลง ทั้งแหลงจากพืช เชน การเสริมลินซีดในอาหารสุกร ทําใหมีคา TBA number สูง
กวากลุมควบคุม (Wood et al., 2003) และแหลงจากปลา ดังรายงานของ Jaturasitha et al. (2002) 
พบวา คา TBA number เนื้อมีคาสูงขึ้นตามระดับของน้ํามนัปลาทูนา และระยะเวลาการเก็บรักษาทีน่าน
ขึ้น เชนเดียวกับการทดลองนี้ เนื้อสันนอกของกลุมที่ 4 มีคา TBA number สูงที่สุด รองลงมาคือ 
กลุมที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ (p<0.01) และคาการหืนเพิ่มขึ้นระหวางการเก็บรักษา สอดคลองกับ
รายงานของ Leskanich et al. (1997)  คาการหืนดังกลาวมีความสัมพันธกับองคประกอบกรดไขมนั 
ซ่ึงเนื้อสันของกลุมที่ 1 นี ้ แมมีเปอรเซน็ตไขมันต่ํา และสัดสวนของกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงมาก 
(high unsaturated fatty acids, HUFA) เชน EPA และ DHA ก็ต่ํากวากลุมที่ 2,4 และ 3 ตามลําดับ แต
ก็มี PUFA อ่ืนๆ โดยเฉพาะ C18:2 n-6 สูงกวา และกรดไขมันนี้มีสัดสวนตอกรดไขมันทั้งหมดสูง
กวา HUFA ทําให PUFA รวมทั้งหมดของกลุมที่ 1 สูงกวากลุมอื่นๆ  สัมพันธกับองคประกอบกรด
ไขมันในอาหารควบคุมที่มี PUFA สูงกวา จึงทําใหกลุมที่ 1 มีคาการหืนสูงดวย สนับสนุนดวย
รายงานของ Monahan (2000) วา เนื้อสัตวที่มีปริมาณของ PUFA เปนปริมาณมาก โดยเฉพาะใน
สวนฟอสโฟไลปดสมีความไมอ่ิมตัวสูง และเปนองคประกอบอยูในเยื่อหุมเซลล ตรงกันขามกบั 
neutral lipids ในเนื้อเยื่อไขมันซึ่งเกิดการออกซิเดชันต่ํากวา ดังนั้นแมในเนื้อที่มไีขมันต่ําก็อาจเกิด
การออกซิเดชนัที่สูงได เนือ่งจากปริมาณไขมันที่ลดลงเปนไตรกลีเซอไรดแตฟอสโฟไลปดสไมได
ลดลงดวย 

นอกจากนี้ความรอนจากการปรุง การบรรจุภัณฑที่ไมดีปลอยใหเนื้อมีการสัมผัสกับออกซิเจน
ในอากาศสูง ทําใหมีคาการหืนเพิ่มขึน้ แมจะเก็บในอณุหภูมิต่ํา เชนการทดลองของ Ahn et al. 
(1996) ซ่ึงเนื้ออบสุกแลวของสุกรที่ไดรับแฟลกซีด และเก็บในถุงเปดที่ 4°C มีคา TBA number สูง
กวาการเก็บในสภาพสุญญากาศถึง 3 เทา และคาการหนืเพิ่มสูงขึ้นตามเปอรเซ็นต C18:3 n-3 ใน
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อาหาร การเปลี่ยนแปลงดงักลาวสูงมากหากเก็บในสภาพเปด และเนื้อดิบมีคาการหืนรวมทั้งการ
ตอบสนองของการหืนตอปริมาณ C18:3 n-3 ต่ํากวาเนื้ออบสุก 

 
 ปริมาณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดในเนื้อ  (cholesterol and triglyceride contents) 

ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนือ้สุกร เนื่องจากอิทธิพลของการเลี้ยงสุกรดวยอาหารน้าํมัน
ปลาทูนาไมแตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับการทดลองของ Jaturasitha et al. (2002) แตพบวา 
กลุมที่ 2 มีแนวโนมของปริมาณคอเลสเตอรอลต่ําที่สุด ตรงกันขามกับกลุมที่ 3 ที่มีคาสูงที่สุด 
ขณะที่กลุมที่ 1 และ 4 มีคาใกลเคียงกัน คอเลสเตอรอลพบทั่วไปในเซลลของรางกาย มีมากในสมอง
และประสาท หรือในเลือดพบอยูกับไลโปโปรตีนมากกวาอยูในรูปอิสระ (Gofman  et al., 1966: 
cited by Kannel et al., 1979) คอเลสเตอรอลมีหนาที่สําคัญในรางกายหลายประการ เชน เปนสารตัง้
ตนในการสังเคราะหสารสเตอรอยดตางๆ เชน กรดน้ําดี (bile acid) ฮอรโมนเพศ วิตามินดี และเกลือ
น้ําดี (bile salt) การทดลองในหนูที่ไดรับน้าํมันปลาเปนเวลา 16 สัปดาห พบวา มีการขับ (excretion) 
กรดน้ําดแีละคอเลสเตอรอลในมูลเพิ่มขึ้น 2 เทา เนื่องจากมี DBP (D-site binding protein) ที่ควบคุม
การสังเคราะหเอนไซม cholesterol 7α-hydrolase ที่ควบคุมการผลิตกรดน้าํดีและการขับคอเลสเตอรอล
ของรางกายเพิม่สูงขึ้น (Bérard et al., 2004)  และปริมาณคอเลสเตอรอลของสุกรเพศผูตอน มแีนวโนม
ต่ํากวาเพศเมยีเพียงเล็กนอยแตไมแตกตางกนัทางสถิติ สอดคลองกับรายงานของ  Jaturasitha et al. 
(2002) 

กลุมที่ 3 มีปริมาณไตรกลีเซอไรดมากกวากลุมที่ 4, 2 และ 3 (p<0.001) นอกจากนีสุ้กร
เพศผูตอนมีปริมาณไตรกลีเซอไรดสูงกวาเพศเมีย ซ่ึงปริมาณไตรกลีเซอไรดมีความสมัพันธโดยตรง
กับเปอรเซ็นตไขมันของเนื้อ ซึ่ง De Smet et al. (2004) รายงานวา กลามเนื้อสุกรมีฟอสโฟไลปดส 
คอนขางคงที่ประมาณ 0.2-1.0% ขณะที่มไีตรกลีเซอไรดประมาณ 0.2-5.0% ของน้าํหนักกลามเนือ้ 
และปริมาณไตรกลีเซอไรดนี้แปรผันตามปริมาณไขมันในเนื้อ ซ่ึงไขมันในกลามเนื้อสัตวพบได
หลายตําแหนง ทั้งที่ระหวางมัดกลามเนื้อ (intermuscular fat) มีไตรกลีเซอไรด ซ่ึงจัดเปน neutral 
lipids เปนองคประกอบอยูสูง อีกประเภท ไดแก ไขมนัที่แทรกอยูในกลามเนื้อ (intramuscular fat) 
เปนองคประกอบของไลปดสในเซลลไขมัน (adipose cell) หรือเรียกวาไขมันแทรก (marbling fat) 
มีไตรกลีเซอไรดสูงเชนกัน และไลปดสทีจ่ับอยูกับเยื่อหุมเซลล (membrane-bound lipids) ประเภท
นี้มีฟอสโฟไลปดสประกอบอยูสูงกวา อยางไรก็ตาม neutral lipids ยังคงมีอิทธิพลตอองคประกอบ
กรดไขมันทั้งหมดเหนือกวาฟอสโฟไลปดสเนื่องจากมีปริมาณสูงกวา (Rhee, 1992; Raes et al., 
2004a)  และสุกรเพศผูตอนมีปริมาณไตรกลีเซอไรดสูงกวาเพศเมีย ซ่ึงอธิบายผานความสัมพันธกับ
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เปอรเซ็นตไขมัน และอทิธิพลของฮอรโมนตอการสรางและสะสมไขมนัทีแ่ตกตางกนัดังทีไ่ดอธิบาย
แลวในขางตน  

 
องคประกอบกรดไขมันในเนื้อ  (fatty acid profile in meat) 
เนื้อเยื่อสัตวมปีริมาณฟอสโฟไลปดสคอนขางคงที่ และไดรับอิทธิพลจากพันธุกรรม อายุ 

และอาหารนอย ตรงขามกับไตรกลีเซอไรด โดยทั่วไปมปีริมาณ 0.2-5.0 กรัม / 100 กรัมเนื้อเยื่อสด 
ขึ้นอยูกับปริมาณไขมัน พันธุสัตว และตําแหนงของกลามเนื้อ หากพจิารณาแยกเปนประเภทกรด
ไขมันที่ประกอบอยู พบวา สวนใหญเปน SFA และ MUFA แต PUFA ซ่ึงสวนใหญเปน linoleic 
(C18:2 n-6) และ linolenic acid (C18:3 n-3) มีตั้งแต 2-30% ของกรดไขมันทั้งหมด ขึ้นอยูกับชนดิ
สัตวเปนสวนใหญ โดยที่มี 2-3% และ 7-15% ในเนื้อววัและสุกรตามลําดับ (Gandemer, 1999: cited 
by Raes et al., 2004a) ผลการทดลองพบวา oleic acid (C18:1 n-9) มีสัดสวนสูงที่สุด ประมาณ 35-
38% รองลงมาคือ C16:0, C18:2 n-6, C18:0, C20:4 n-6 และ C16:1 ตามลําดับ สวนกรดไขมันอื่นๆ 
มีปริมาณนอยประมาณ  0.10-1.12%  สอดคลองกับรายงานของ Rhee (1992) และ  C22:6 n-3 
(DHA) มีสัดสวนสูงกวา C20: 5 n-3 (EPA) เพราะ DHA ก็มีประสิทธิภาพในการเขาไปสะสมอยูใน
เนื้อเยื่อไขมนัไดมากกวา EPA ซ่ึงอธิบายไดวา EPA ถูกนําไปใชในกระบวนการสราง eicosanoids 
แต DHA ไมเกิดกระบวนการนี้ (Nguyen et al., 2003) 

สุกรเปนสัตวกระเพาะเดีย่วและไมมีการทํางานของจุลินทรียที่มีผลตอกรดไขมันเหมือนเชน
สัตวกระเพาะรวม ที่มีกระบวนการ hydrogenation ของกรดไขมันไมอ่ิมตัว และการดูดซึมกรด
ไขมันในสัตวกระเพาะเดีย่วนั้นไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมัน (Rosenvold and Andersen, 
2003) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณกรดไขมันในอาหาร จึงสงผลตอองคประกอบของ
กรดไขมันในเนื้อเยื่อของสุกรได (Högberg, 2002; Raes et al., 2004a)  

การใชน้ํามันปลาทูนาในสูตรอาหารสุกร สามารถชวยเพิ่มสัดสวนของ n-3 PUFA ในเนื้อ
ได โดยกลุมควบคุมมีสัดสวน EPA และ DHA ต่ํากวากลุมน้ํามันปลาทูนา (กลุมที่ 2 และ 4) 
(p<0.01) แตผลของอาหารตอ  C18:2 n-6 ใหผลตรงกันขาม (p<0.01) สวน C18:3 n-3 ไมแตกตาง
กัน ยกเวนกลุมที่ 3 มีเปอรเซ็นตกรดไขมันชนิดนี้ต่ํากวากลุมอ่ืนๆ เนื่องจากเปนสุกรในกลุมที่ไดรับ
อาหารที่มีกรดไขมันชนิดนี้นอยในสูตรอาหาร ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง  นอกจากนี้ C18:3 n-3 ยัง
เปนกรดไขมันตั้งตน และถูกเปล่ียน (conversion) ไปเปนกรดไขมันสายยาวชนิดอ่ืนๆ ในกลุมโอ
เมกา 3 รวมทั้ง  EPA  และ DHA (Conquer and Holub, 1998: cited by Kouba et al., 2003) อยางไร
ก็ตามน้ํามันปลา และปลาปนจัดเปนแหลงอาหารเดียวที่สามารถทําใหเพิ่มการสะสมของกรดไขมัน
ทั้งสองชนิดนี้ เพราะปกติแลวกระบวนการสังเคราะห (formation) DHA จาก C18:3 n-3 นี้คอนขาง

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 124

จํากัด เนื่องจากคุณสมบัติ และประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม desaturase รวมทั้งการแขงขัน
ของกรดไขมัน PUFA อ่ืนๆ (Kouba et al., 2001; Raes et al., 2004a)   

หากพิจารณาถงึระยะการเลี้ยงสุกรดวยน้ํามนัปลาทูนาทั้งสามระยะ พบวา การเลี้ยงดวย
อาหารที่มีน้ํามนัปลาปริมาณต่ําๆ แตเปนระยะเวลานาน (กลุมที่ 2) มีเปอรเซ็นต n-3 PUFA ใกลเคียง
กับการเลี้ยงดวยปริมาณสูงๆ แตใชเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะชวงทายการขุน (กลุมที่ 4) รองลงมาคือ 
กลุมที่ 3 ซ่ึงเปนการเลี้ยงที่ระยะตนการขุน และกลุมควบคุม (กลุมที่ 1) ตามลําดับ  ทําใหอัตราสวน 
n-6 : n-3 PUFA  มีผลในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงอัตราสวน n-6 : n-3 PUFA นี้มีความสําคัญตอสุขภาพ 
โดยพบวาหากอัตราสวนนี้เทากับ 4 : 1 มีผลลดอัตราการตายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardio 
vascular disease) ลงได 70% และที่อัตราสวน 2.5 : 1 สามารถลดอัตราการเจริญของเซลลมะเร็งใน
ผูปวยมะเร็งสาํไสใหญ (colorectal cancer) สําหรับอัตราสวน 2-3 : 1 ลดการอกัเสบในผูปวยโรคขอ
อักเสบ (rheumatoid arthritis) ขณะที่อัตราสวน 5 : 1 เปนชวงที่มีผลดตีอผูปวยโรคหดืหอบ (asthma) 
(Simopoulos, 2002)   

เมื่อศึกษาประเภทกรดไขมนัตามระดับความอิ่มตัว พบวา กลุมที่ 1 กลับมีสัดสวนของ
กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid, SFA) ต่ํา แตมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง (polyunsaturated fatty 
acid, PUFA) สูงกวากลุมทีเ่ล้ียงน้ํามันปลาทูนา ทั้งนี้เปนเพราะอิทธิพลของอาหารที่สุกรไดรับ ซ่ึง
พบวาสูตรอาหารควบคุมมสัีดสวนกรดไขมันไมอ่ิมตัวมากกวาสูตรผสมน้ํามันปลาทูนา ทั้งนี้เพราะ
วัตถุดิบอาหารหลักที่ใชคือ ปลายขาว ขาวโพด กากถัว่เหลือง เปนตน ซ่ึงเปนวัตถุดบิที่มีกรดไขมนั
ไมอ่ิมตัวสูงเชนกัน แตเปน MUFA คือ คือ C18:1 n-9 และ n-6 PUFA ไดแก C18:2 n-6 เปนตน 
(Becker, 1992; Leibetseder, 1997) และกรดไขมันทั้งสองตัวนี้มีอยูในสูตรอาหารมากกวารอยละ 50 
ทําใหมีอิทธิพลสูงในสูตรอาหาร สงผลใหคาการหนืของกลุมควบคุมสูงดังผลการทดลองขางตน
(Wood  et  al., 2003)  นอกจากนี้องคประกอบกรดไขมันมีความสัมพันธกับปริมาณเนื้อแดงและ
ไขมันในซากสุกรดวย หากปริมาณเนือ้แดงสูงจะมีความสัมพันธทางบวกกับปริมาณฟอสโฟไล-
ปดสที่มากขึ้น และไขมันแทรกในเนื้อมกีรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงขึ้น เนื่องจากฟอสโฟไลปดสนี้มี
สัดสวน PUFA สูงกวา neutral lipids แตหากไขมนัสันหลังหนาขึน้ กรดไขมันทีป่ระกอบอยูจะมี
สัดสวนของ SFA มากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ neutral fat  (Enser et al., 2000; Kouba et al, 
2003) ดังนั้นที่น้ําหนักเทากัน สุกรเพศผูปกติซึ่งมีปริมาณเนื้อแดงสูงและไขมันสันหลังบางกวา
เพศเมียและเพศผูตอน ตามลําดับ (Enser, 1991: cited by Nürnberg et al., 1998) จึงมีสัดสวนของ 
PUFA ในไขมันสันหลังต่ํากวาเพศเมีย สวนในเนื้อไมแตกตางกัน แตมี PUFA สูงกวาเพศผูตอนทั้ง
ในเนื้อและไขมันสันหลัง (Högberg, 2002)  เชนเดยีวกนักับการทดลองนี้ สุกรเพศผูตอนมี SFA สูง 
แต PUFA ต่ํากวาเพศเมีย นอกจากนี้ Van Oeckel et al. (1996) ทดลองใชกากลินซีด ที่ทําใหมี 
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PUFA 1.88% และ C18:3 n-3 ประมาณ 1% ในอาหารสกุร พบวาทําให C18:3 n-3 ในไขมันแทรก 
(intramuscular fat) เพิ่มขึ้นในเพศเมยีมากกวาเพศผูตอน  

สําหรับอัตราสวนของ PUFA : SFA ในการทดลองนี้ มีคาประมาณ 0.4-0.6 ซ่ึงจัดวาเปน
อัตราสวนที่ดี ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ของอังกฤษ แนะนําใหอาหารควรมี
อัตราสวน PUFA : SFA เทากับ 0.4 ขึ้นไป เพื่อชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรคอวน 
(obesity) โรคหัวใจ (heart disease) รวมทัง้โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง (arteriosclerosis) เปนตน และ
อัตราสวน n-6 : n-3 PUFA มีสวนสัมพันธกับภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนัน้อัตราสวนนีใ้น
อาหารควรต่าํกวา 4 : 1 (cited by Wood et al., 2003) สวน Jaturasitha et al. (2002) พบวา การเสรมิ  
น้ํามันปลาทูนา เกรด semi-refined 1-3% ในอาหารสุกรรุน-ขุน ทําใหเนื้อสันนอกมี n-6 : n-3 PUFA ต่ํา
กวา 3.00 แตการทดลองนี้ยังมีอัตราสวนทีสู่งกวาแนะนาํอยู เนื่องจากน้าํมันปลาที่ใชเปนเกรด crude 
oil ซ่ึงมีความบริสุทธิ์ต่ํากวา ทําใหแสดงผลตอการสะสมของ n-3 PUFA ไมสูงเทาที่ควร อีกทั้ง
ความแตกตางขององคประกอบและสดัสวนของวตัถุดิบอาหารสัตวอ่ืนๆ ในสูตรอาหาร ทําใหผลของ
อัตราสวน n-6 : n-3 PUFA สูงกวาการทดลองอื่นๆ ได อยางไรก็ดกีารเลี้ยงสกุรดวยอาหารน้ํามนัปลา  
ทูนา 1-3% ในแตละระยะการขุน ทําใหอัตราสวน n-6 : n-3 PUFA ต่ํากวากลุมควบคมุเกอืบเทาตวั  
 
คุณภาพไขมัน (fat quality) 
 
. 
 สี ความแข็ง และจุดหลอมเหลวของไขมันสันหลังสุกร (color, hardness and melting point 
of back fat) 

การเสริมน้ํามันปลาที่ระดับตางๆ (2-6%) นั้นมีผลตอคุณภาพไขมัน โดยเฉพาะดานความ
แข็งของไขมันในสกุร มีคาลดลงเมื่อมกีารเสริมน้ํามนัปลาซึ่งมี n-3 PUFA อยูสูง ทําใหคา iodine 
number สูงขึ้น สงผลใหจุดหลอมเหลว (melting point) มีแนวโนมลดลง (Irie and Sakimoto, 
1992; Leskanich et al., 1997)  แตทั้งนี้ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสีไขมัน (Irie and Sakimoto, 
1992; Jaturasitha et al., 2002) ขัดแยงกบัผลการทดลอง ที่พบวา ไขมันสันหลังของกลุมที่ 1 มีสี
เหลืองมากกวากลุมอื่น ขณะที่กลุมที่ 2-4 ไขมันมีสีขาวอมชมพู อยางไรก็ตาม สุกรในแตละกลุมการ
ทดลองมีน้ําหนักฆาแตกตางกัน และสงผลถึงความหนาของไขมันสันหลังที่แตกตางกัน โดยกลุมที่ 
2 และ 3 เปนกลุมที่มีน้ําหนกัฆาและความหนาไขมันสูงที่สุด ทําใหมสีีไขมันที่ขาวขุนกวากลุมอื่นๆ 
นอกจากนี้พบวามีรอยเลือดและบาดแผลบนไขมันสุกรทดลองบางตัว ซ่ึงเกิดขึ้นไดจากขณะขนสง 
กระบวนการลําเลียงเขาฆา สงผลถึงคาสีที่เกิดขึ้นได สวนการทดลองอื่นๆ รายงานวา การเพิ่มเรปซีด
ลงในอาหารสุกร ทําใหไขมนัสันหลังมีสีเหลืองขึ้น (Warnants et al., 1996) และการใช menhaden 
oil 14% เล้ียงสุกรนาน 5 สัปดาห ทําใหไขมันซากมีสีเหลือง (Brown, 1931: cited by Karrick, 1967) 
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นอกจากนี้การใช oxidized menhaden oil ในอาหารสุกรและหนู ทําใหลดความอยากอาหาร 
(appetite) ลดการเจริญเติบโตและทําใหไขมันสะสมมีสีน้ําตาลเหลือง (yellowish-brown) ได 
(Halver, 1980)  อิทธิพลของเพศตอสีไขมัน พบวา สุกรเพศผูตอนมีแนวโนมคา L* และ a* สูงแต 
b* ต่ํากวาเพศเมีย ซ่ึง Warnants et al. (1996) อธิบายวาสุกรเพศผูตอนมีการสังเคราะหและสะสม
ไขมันสูงกวาเพศเมีย ทําใหมีไขมันสันหลังหนากวา ซ่ึงไขมันสันหลังที่มีการเจริญสูงจะมีสีขาวกวา 
ขณะที่ไขมนัสันหลังที่บาง หรือยังเจริญไมเต็มที่จะมีเลือดมาเลี้ยงสูงทําใหมีสีอมชมพูกวา  

เนื้อเยื่อไขมนัไมไดมีเพยีงกรดไขมันเทานัน้ ยังมีเนื้อเยือ่เกี่ยวพันเปนองคประกอบอยูซ่ึง
มีความสัมพันธกับน้ําในเนื้อเยื่อ ซ่ึงไขมันสันหลังที่บางมีสัดสวนของคอลลาเจนและน้ําสูง ทําใหคา
ความแข็งต่ํากวาแบบที่มีความหนามากกวา (Wood et al., 2003) นอกจากนี้เมื่อสัตวอวนขึ้น พบวา 
SFA และ MUFA สะสมเพิ่มขึ้นรวดเรว็กวา PUFA เนื่องจากการสังเคราะห SFA และ MUFA ยับยั้ง
การสังเคราะห PUFA ทําใหอัตราสวน PUFA : SFA ต่ําลงดวย (De Smet et al., 2004) ทําใหไขมนั
ที่หนาแข็งกวาไขมันบาง (Warnants et al., 1999: cited by Rosenvold and Andersen, 2003) และ 
Whittermore (1993) พบความสัมพันธทางบวกระหวางความหนาของไขมันสันหลังกบัคาความแข็ง
ของไขมัน ดังนั้นไขมันของสุกรกลุมที่ 3 จึงแข็งกวากลุมที่ 4, 1 และ 2 ตามลําดับ สัมพันธกับความ
หนาของไขมนัตางกัน โดยกลุมที่ 3 มีความหนาไขมนัสูงที่สุด รองลงมาคือกลุมที่ 4, 2 และ 1 
ตามลําดับ และสุกรเพศผูตอนมีไขมันสันหลังหนาและแข็งกวาเพศผู (Wood et al., 2003)  และเพศ
เมีย (Warnants et al., 1996) 

การทดลองในครั้งนี้ไมพบความแตกตางของจุดหลอมเหลวของไขมันสันหลังสุกร แต
กลุมที่ 1 และ 4 มีแนวโนมต่ํากวากลุมที่ 2 และ 3 ตามลําดับ และเพศผูตอนมแีนวโนมของจดุ
หลอมเหลวสูงกวาเพศเมีย รายงานของ Leskanich et al. (1997) พบวา จุดหลอมเหลวของไขมันสัน
หลังของสุกรที่ไดรับ 2% น้ํามันเรปซดีรวมกับ 1% น้ํามันปลา มีแนวโนมต่าํกวากลุมควบคุม 
เนื่องจากจุดหลอมเหลวของไขมันมีสวนสมัพันธกับองคประกอบกรดไขมันตางๆ โดยมีรายงาน
สนับสนุนวา การเสริมน้ํามันปลาที่ระดับตางๆ นั้นมีผลตอคุณภาพไขมัน โดยเฉพาะดานความแข็ง
ของไขมันในสุกร ซ่ึงมีคาลดลงเมื่อมกีารเสริมน้ํามนัปลาที่มี PUFA อยูสูง และยังสงผลใหจุด
หลอมเหลว (melting point) มีแนวโนมลดลง และคา iodine number สูงขึ้น (Irie and Sakimoto, 
1992; Leskanich et al., 1997)  โดยท่ีกรดไขมันแตละตวัมีจุดหลอมเหลวทีแ่ตกตางกนั เชน C18:0 คือ 
69.6 °C ขณะที่ C18:1 n-9,  C18:2 n-6 และ C18:3 n-3 คือ 13.4, -5 และ -11 °C ตามลําดับ (Wood et 
al., 2003) ดังนั้นจดุหลอมเหลวของกรดไขมันลดลงหากมีความไมอ่ิมตัวเพิ่มสูงขึน้ และที่ระดับ
ความอิ่มตัวเทากัน จุดหลอมเหลวเพิ่มสงูขึ้นเมื่อจํานวนคารบอนมากขึ้น หรือทีจ่ํานวนคารบอน
เทากัน กรดไขมันสายตรงมีจุดหลอมเหลวสูงกวากรดไขมันแบบกิ่งกาน (branched chain fatty 
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acids) และกรดไขมันแบบ trans-isomer มีจุดหลอมเหลวสูงกวาแบบ cis-isomers (Enser, 1984) 
และการเลีย้งสกุรดวยไขมนัสัตวในชวงขุนทาํใหไขมนัสกุรแข็งขึน้ (Warnants et al., 1999; Rosenvold 
and Andersen, 2003)  

 
 คาการหืนของไขมันสันหลัง (backfat rancidity) 

ความแตกตางของคา TBA number จากกลุมการทดลองที่ตางกันนัน้ไมแตกตางกันทาง
สถิติ อยางไรก็ตาม กลุมที่ 4 และ 2 มีแนวโนมของคาการหืนของไขมันสูงกวากลุมควบคุม และ
กลุมที่ 3 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นไดชัดตั้งแตวันที่ 6 ของการเก็บรักษา เชนเดยีวกับ
การศึกษาอื่นๆ Jaturasitha et al. (2002) ทดลองเสริมน้ํามันปลาทูนา 1-3% ใหแกสุกรตั้งแต 30-100 
กก. พบวา ไขมันสันหลังของสุกรมีคา TBA number สูงขึ้นตามปริมาณน้ํามันปลา สวน Bryhni et 
al. (2002) รายงานวา การใชน้ํามันปลา (capelin oil) เล้ียงสุกร เพียง 0.2 และ 0.4% ในอาหาร ทําให
เนื้อและไขมนั รวมทั้งไสกรอกที่ทําจากเนือ้เหลานี้ มีคา TBA สูงกวากลุมควบคุม โดยเฉพาะหาก
อาหารนั้นมีปริมาณ PUFA สูงดวยแลว ยิ่งทําใหผลิตภัณฑนั้นเกิดการหืนมากขึ้น นอกจากนีก้าร
เสริมน้ํามันจากพืชตางๆ ก็ทาํใหเนื้อและไขมันของสุกรมีคาการหืนเพิม่สูงขึ้นเชนกนั (Ahn et  al., 
1996; Wood et  al., 2003)  เนื่องจากมีสวนสัมพันธกับองคประกอบกรดไขมันเชนเดียวกับที่อธิบาย
ในเนื้อสันนอก  

ปจจัยจากเพศ พบวา สุกรเพศเมียมแีนวโนมของการหนืของไขมันสันหลังสูงกวาเพศผู
ตอน ซ่ึงพิจารณาจากคา TBA number ของไขมันสันหลังจากสกุรเพศเมียที่สูงกวาเกือบตลอด
ระยะเวลาที่เกบ็ไขมันไว แตความแตกตางดังกลาวไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ อยางไรก็ดี คาการ
หืนนี้มีความสัมพันธทางบวกกับสัดสวนกรดไขมันไมอ่ิมตัว โดยเฉพาะ PUFA ที่สุกรเพศเมียมี
สัดสวนกรดไขมันเหลานี้สูงกวาเพศผูตอน  

นอกจากนี้ยังมปีจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการออกซิเดชันในเนือ้และไขมัน เชน ปริมาณรงค
วัตถุที่สามารถเกิดการออกซิเดชันกับออกซเิจนได ซ่ึงไขมันสันหลังในการทดลองนี้ บางตัวอยางมี
รอยชํ้าเลือด  ซ่ึงวิธีการทดลองตองเก็บไขมันไวที่อุณหภูมิ 4°C และเปนการผนึกถุงแบบธรรมดา 
ไขมันที่มีรอยชํ้าเลือดมีคาการหืนไมแตกตางกับไขมันปกติในวันที่ 0 แตเมื่อเก็บไวนานขึ้น รอยชํ้า
เลือดเกิดการออกซิไดสและเปลี่ยนเปนสีน้าํตาล คาการหืนของไขมันเหลานี้สูงกวาปกติมาก โดยทั้ง
การออกซิเดชนัของรงควัตถุและไลปดสตางเสริมฤทธิ์ซ่ึงกันและกัน  Decker and Hultin (1992) 
รายงานวา เหล็ก (iron, Fe) ในสภาวะเปนเฟอรัสไอออน (ferrous ion, Fe2+) เปนเปนตวัเรง
กระบวนการออกซิเดชันของไลปดส (lipid oxidation) ทําใหเกิดการหนืของอาหารประเภทเนื้อได 
และการเกิด lipid oxidation ก็กระตุนใหเกิดการออกซิเดชันของเมด็สีเหลานี้เชนกัน  (Ranken, 
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1994; Wood et al., 2003) ปจจยัภายนอกอยางเชน อุณหภูม ิแสงสวาง ออกซิเจน (Wilson et al., 
1976; Rhee et al., 1996: cited by Monahan, 2000)   และการทํางานของจุลินทรียที่อยูผิวเนื้อ ซ่ึง
ผลิต lipolytic enzymes สามารถกระตุนการออกซิเดชนัของไลปดสได  (Ranken, 1994) 
 
 ปริมาณคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในไขมนัสันหลัง (cholesterol and triglyceride 
contents) 

ปริมาณคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในไขมันสันหลังนั้น ไมแตกตางกันทั้ง
อิทธิพลจากกลุมอาหารทดลองและเพศ รวมทั้งปฏิกิริยารวมของปจจยัทัง้สอง แมมีรายงานวาน้ํามัน
ปลาไปมีผลตอการทํางานตางๆ ของตับ โดยทําใหการสังเคราะห triacylglycerol ของตับลดลง ลด
การสังเคราะหและการหลั่งของไลโปโปรตีนประเภท VLDL ทั้งในมนษุยและสัตวทดลอง รวมทั้ง
ยังไปมีผลลดการสังเคราะหคอเลสเตอรอลของตับอีกดวย (Bravo et al., 1998) และ Jaturasitha et 
al. (2002) รายงานวา การเสริมน้ํามันปลาทูนาลงในสูตรอาหารสุกร ทําใหปริมาณคอเลสเตอรอลใน
ไขมันสันหลังมีแนวโนมลดลงจากกลุมควบคุม ซ่ึงน้ํามันปลาทูนาที่ใชเปนเกรด semi purified แต
การทดลองนี้ใชน้ํามันปลาทูนาเกรด crude oil  ซ่ึงมีความบริสุทธิ์ต่ํากวา จึงเปนไปไดวาอทิธิพลของ 
n-3 PUFA ในน้ํามันปลาทูนาในการทดลองนี้มีนอยกวา ทําใหเห็นบทบาทของ n-3 PUFA ที่มีตอการ
ลดระดับของคอเลสเตอรอลไมชัดเจนนัก  สําหรับปริมาณไตรกลีเซอไรดพบวา กลุมที่ 3 มีปริมาณ
ไตรกลีเซอไรดสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุมที่ 4, 2 และ 1 ตามลําดับ และสุกรเพศผูตอนมีปริมาณไตร
กลีเซอไรดสูงกวาเพศเมีย สัมพันธกับที่กลุมที่ 3 มีไขมันสันหลังหนาที่สุด และสุกรเพศผูตอนมี
ไขมนัสันหลังหนากวาเพศเมยี ซ่ึงปริมาณไตรกลีเซอไรดนี้มีความสัมพันธโดยตรงกบัความหนาของ
ไขมนัสันหลัง เนื่องจากไขมันที่อยูในเนือ้เยื่อไขมันสวนใหญเปน neutral fat ซ่ึงมีไตรกลีเซอไรด
เปนองคประกอบหลัก (นิโลบล, 2542; Rhee, 1992; Raes et al., 2004a)  นอกจากนีเ้นื้อเยื่อไขมนั 
(adipose tissue) อยางเชนไขมันสันหลังมีทัง้เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เชน คอลลาเจน (collagen) น้ํา รวมทัง้
ไขมันประกอบอยูรวมกัน ไขมันสันหลังที่บางมีสัดสวนของคอลลาเจนและน้ําสูง สงผลใหมี
สัดสวนของไขมันลดลง (Wood et al., 2003) 
 
 องคประกอบกรดไขมัน ในไขมันสันหลงั (fatty acid profile in backfat) 
 ประเภทกรดไขมันในไขมนัสันหลังมีลักษณะเชนเดยีวกนักับในเนื้อสันนอก แตมคีวาม
แตกตางกันของสัดสวนกรดไขมันบางตัว ซ่ึงไขมันสันหลังมีเปอรเซ็นต C18:2 n-6, C20:1 และ 
C20:2 สูงกวา แตมีเปอรเซ็นต C16:1 และกรดไขมันสายยาวที่มีพนัธะคูตั้งแต 3 พันธะขึ้นไปต่ํากวา
ในเนื้อสันนอก เชน C20:4 n-6, C20:5 n-3 และ C22:6 n-3 เปนตน อยางไรก็ดี ไขมันสันหลังก็ม ี
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C18:1 n-9 สูงที่สุด ประมาณ 38-39% รองลงมาคือ C16:0, C18:2 n-6, C18:0 และ C16:1 เทากับ 23-
24, 17-20, 10-12 และ1-2% ตามลําดับ สวนกรดไขมันอื่นๆ มีปริมาณนอยประมาณ 0.08-1.0% 
คลายคลึงกับในเนื้อสันนอก ความแตกตางบางประการเมือ่เปรียบเทียบกับเนื้อสันนอก และสัดสวน
องคประกอบกรดไขมันในไขมันสันหลังมีลักษณะใกลเคียงกับการรายงานของ (Rhee, 1992)  

เมื่อพจิารณาความสัมพนัธระหวางระยะเวลาการเสริม และระดบัของน้าํมันปลาในอาหาร
ของสุกร ที่มีตอการสะสมของ n-3 PUFA โดยพิจารณาจากเปอรเซ็นต n-3 PUFA และอตัราสวน   
n-6 : n-3 PUFA แลวพบวาการเสริมน้าํมันปลาทนูาในปริมาณสงูแตใชระยะเวลาสั้นๆ ทําใหมกีาร
สะสม n-3 PUFA ไดใกลเคียงการเสริมในระดับต่ําแตใชระยะเวลานาน พิจารณาจากการกลุมที่ 2 
และ 4 มี n-3 PUFA และ n-6 : n-3 PUFA ไมแตกตางกัน และคาที่ไดดีกวากลุมที่ 3 และ 1 ตามลําดับ 
เมื่อเปรียบเทียบจากหลายรายงาน พบวา การเสริมน้ํามันปลาในระดับสูงๆ เปนระยะเวลาสั้น ใหผล
ตอการสะสม n-3 PUFA  มากกวาการใชในระดบัต่ําแตเปนเวลานาน (Irie and Sakimoto, 1992; 
Jaturasitha et al., 2002; Ding et al., 2003; Nguyen et al., 2003) เนื่องจากในชวงทายของการขุน
สุกรมีการสะสมของไขมันสูงกวาในระยะสกุรรุนหรือชวงตนของการขุน ตามลักษณะการเจริญเติบโต 
(Lawrence and Fowler, 2002) นอกจากนี้ Irie and Sakimoto (1992) รายงานวา องคประกอบกรด
ไขมนัในไขมนัสันหลังสุกร สามารถเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วโดยอิทธิพลจากอาหาร ภายใน 4-5 
สัปดาห ของการเสริม การเปลี่ยนแปลงเปนไปตามระดับของน้ํามันปลา สอดคลองกับรายงาน
ของ Warnants et al. (1999) ซึ่งพบวา อัตราสวนของกรดไขมนัไมอ่ิมตวัตอกรดไขมันอิ่มตัวในไขมนั
สันหลังสกุร เพิ่มขึ้นจาก 0.34 ไปเปน 0.55 โดยการเปลี่ยนอาหารของสกุรที่ไดรับไขววั 2.5% ไปเปน  
full fat soybean  2.5% ภายใน 6 สัปดาห กอนฆา และการเปลีย่นแปลงแสดงผลชัดเจนในชวง 2 
สัปดาหแรกของการเปลี่ยนอาหาร  

มีการทดลองโดยใชแหลงของ n-3 PUFA จากพชื ที่ม ีเชน ลินซีด แฟลกซีด และคาโนลา ใน
อาหารสุกร พบวา สามารถเพิ่มสัดสวน n-3 PUFA และลดอัตราสวน n-6 : n-3 ลงได ทั้งในเนื้อ ไขมัน 
และผลิตภัณฑตางๆ เชน ไสกรอก เปนตน ทั้งนี้ n-3 PUFA เปน C18:3 n-3 เปนสวนใหญ มี EPA 
และ DHA เพียงเล็กนอยหรือตรวจไมพบในบางรายงาน (Ahn et al., 1996; Leskanich et al., 1997; 
Enser et al., 2000; Hoz et al., 2003; Kouba et al., 2003)  เนือ่งจากการ elongation และ 
desaturation ของ C18:3 n-3 ไปเปน EPA และ DHA เปนไปอยางจาํกัด  (Schmidt et al., 2000; 
Holub, 2002; 2005; Azian, 2004) เนื่องจากความจํากัดของเอนไซมและสภาวะแขงขันกันระหวาง 
n-6 และ n-3 PUFA หลายประการ เชน การทํางานของเอนไซม ∆4 desaturase ในการเปลี่ยน C22:5 
n-3 (DPA) ไปเปน DHA เกิดขึ้นนอย ประการถัดมา คือ เกิดการยบัยั้งหรือลดการทํางานของทั้ง
เอนไซม ∆6 desaturase และ β-oxidation ซ่ึงรวมกันทํางานที่ซับซอนมากขึ้นในการเปลี่ยน DPA 
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เปน DHA นอกจากนี้ยังมกีารยับยั้งเอนไซมที่เกี่ยวของตางๆ โดยกรดไขมันชนิดอื่นๆ เชน C18:2 n-
6 และ C20:4 n-6 เปนตน (Raes et al., 2004a) ซ่ึงที่อัตราสวน n-6 : n-3 PUFA ต่ํากวา 4 : 1 เปนชวง
ที่ดีในการลดการแขงขันของ C18:2 n-6 ที่ไปแยงทําปฏิกิริยากับเอนไซมในการเกิดเมทาบอลิซึม
ของ C18:3 n-3 เนื่องจากใชเอนไซมตัวเดียวกัน (Holub, 2002) ดังนั้นการไดรับกรดไขมันเหลานี้
โดยตรงมีประสิทธิภาพมากกวาอาศยัการเปลี่ยนจาก C18:3 n-3 และปลาปนรวมทั้งน้ํามันปลาจัดเปน
แหลงหลักที่ชวยเพิ่มการสะสม EPA และ DHA ในเนื้อเยื่อสัตวได (Azian, 2004) ทําใหกลุมที่ 3 ทีม่ี
การหยดุเลี้ยงอาหารน้ํามันปลาหลังจากน้าํหนัก 60 กก. มีเปอรเซ็นต n-3 PUFA ต่ํากวากลุมที่ 2 และ 
4 เพราะรางกายตองสรางสาร eicosanoids ตางๆ โดยมี C20:4 n-6 และ EPA เปนสารตั้งตน ทําใหมี
การใชกรดไขมันเหลานี้ไป อีกทั้งสังเคราะหจาก C18:3 n-3 และ DHA จึงทําใหกรดไขมันเหลานี้มี
สัดสวนลดลงไปดวย โดย Horrocks and Yeo (1999) รายงานวา ในกรณีที่อาหารมีแต DHA นั้นกรด
ไขมันนี้จะถูกเปลี่ยนเปน EPA ไดประมาณ 9.4% โดยผานทาง β-oxidation  อยางไรกต็ามการลดลง
ของ n-3 PUFA ในกลุมที่ 3 ยังไมมากนกั และกรดไขมันในไตรกลีเซอไรดของสุกรมีคาครึ่งชีวิต
ประมาณ 180 วัน (Cunningham, 1968; Winkler, 1970; Wood et al.,1977: cited by Enser, 1984) 
แตการทดลองนี้ กลุมที่ 3 มีระยะเวลาชวงหยดุการเลี้ยงสุกรดวยอาหารน้ํามันปลาทูนาจนถึง
กําหนดฆาไดประมาณ 45 วันเทานั้น   

สําหรับปจจัยจากเพศตอองคประกอบกรดไขมันในไขมันสันหลัง มีผลเชนเดียวกับใน
เนื้อสันนอก โดยที่เพศเมียมกีรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงกวาเพศผูตอน เชนเดียวกับรายงานของ Warnants 
et al. (1996)  และ Nürnberg et al. (1998) รายงานวา สุกรเพศผูมีกรดไขมันไมอ่ิมตัว โดยเฉพาะ 
PUFA สูงกวาเพศเมียและเพศผูตอนตามลําดับ เนื่องจากการตอน (castrate) ทําใหสุกรมีการ 
deaturation และ elongation ของ C18:2 n-6 และ C18:3 n-3 ลดลง รวมทั้งมีความตองการใชสาร 
eicosanoids นอยกวาดวย และ eicosanoids มีหนาที่ตอระบบสืบพันธุ (Högberg, 2002) 
 
ประสิทธิภาพการสะสมของกรดไขมันโอเมกา 3 ในเนื้อเยื่อสุกร (Efficacy of omega-3 fatty acids 
deposition in tissue) 

 ปริมาณกรดไขมันท่ีสุกรไดรับ (fatty acid intake) 
ปริมาณกรดไขมันที่สุกรไดรับนั้น เปนคาที่คํานวณจากปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดของ

สุกร แมการทดลองนี้ไมไดศึกษาเรื่องการยอยไดของอาหารและกรดไขมันตางๆ อยางไรก็ตาม 
Stahly (1996) รายงานวา คาการยอยไดของอาหารไขมันตางๆ ขึ้นอยูกับอัตราสวนของกรดไขมัน
ไมอ่ิมตัวตอกรดไขมันอ่ิมตัว หากอัตราสวนนี้เทากับ 1.5 : 1 ไขมันนั้นจัดวาเปนอาหารที่ยอยไดสูง 
และอาหารทดลองครั้งนี้มีอัตราสวนประมาณ 3 : 1 อีกทั้งผลการทดลองของ JØrgensen et al. (2000) 
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พบวา EPA และ DHA เปนกรดไขมันที่ยอยไดสูงในสัตวทุกชนิด โดยมีคาการยอยไดที่ปลายลําไส
เล็ก (ileal digestibility) ในสุกรรุนสูงถึง 97-98%  ดังนัน้กรดไขมันโดยเฉพาะ EPA และ DHA ใน
อาหารนั้น จึงสามารถยอยและดูดซึม เพือ่นําไปสังเคราะหเปนไตรกลีเซอไรดและฟอสโฟไลปดส 
และเก็บสะสมในเนื้อเยื่อสุกรไดในปริมาณสูง 

 
 ปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 ในเนื้อเยื่อสุกร (omega-3 fatty acids in tissues) 
 เนื้อเยื่อสุกรที่ทดลองประกอบดวย เนื้อสันนอกและไขมันสันหลังของสุกร ซ่ึงเปน
ตัวแทนของเนือ้แดงและเนื้อเยื่อไขมันตามลําดับ จัดเปนสวนที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ นํามาทดสอบ
ประสิทธิภาพการสะสมของกรดไขมันโอเมกา 3 (n-3 PUFA) ในเนื้อเยื่อเหลานี้ โดยเฉพาะ C20:5 
n-3 (EPA) และ C22:6 n-3 (DHA) เปนสําคัญ เพราะเปนกรดไขมันที่มปีระโยชนตอรางกาย และใช
น้ํามันปลาทูนาเปนแหลงของ n-3 PUFA จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการสะสม EPA และ DHA ได
ดีกวาการใชแหลงจากพืช เชน ลินซีด คาโนลา และแฟลกซีด เปนตน มีหลายการทดลองใชน้ํามนั
จากพืชเหลานีเ้ล้ียงสุกร พบวา ทําใหมี C18:3 n-3 เพิ่มสูงขึ้น แตมีระดบั EPA และ DHA ต่ํากวาการ
ทดลองนี้ หรือตรวจไมพบในบางการทดลอง (Ahn et al., 1996; Van Oeckel et al., 1996; Warnants 
et al., 1996; Hoz et al., 2003; Kouba et al., 2003) ซ่ึง Pike (1999) รายงานวา การเปลีย่น C18:3 n-3 
ไปเปน EPA และ DHA ของสุกรและสัตวปกเปนไปอยางจํากดั สําหรับในมนษุยการ elongation 
และ desaturation ของ C18:3 n-3 ไปเปน EPA และ DHA เกิดขึ้นเพยีง 10-15% เทานัน้ (Schmidt et 
al., 2000; Holub, 2002; Azian, 2004) คาดวาตองใช C18:3 n-3 ถึง 11 กรัม เพื่อสังเคราะหเปน EPA 
หรือ DHA เพยีง 1 กรัม การเมทาบอลิซึมนี้เกิดไดนอยและถูกรบกวน หากอัตราสวนของกรดไขมนั
โอเมกา 6 ตอ โอเมกา 3 (n-6 : n-3 PUFA) มากกวา 10 : 1 (Simopoulos, 2000) สําหรับอัตราสวนที่
ต่ํากวา 4 : 1 เปนชวงที่ดใีนการลดการแขงขันของ C18:2 n-6 ที่จะไปแยงทําปฏิกิริยากับเอนไซมใน
การเกิดเมทาบอลิซึมของ C18:3 n-3 (Holub, 2002) ดังนั้นการไดรับกรดไขมันเหลานี้โดยตรงมี
ประสิทธิภาพมากกวาอาศยัการเปลี่ยนจาก C18:3 n-3 (Azian, 2004)   
 จากผลการคํานวณปริมาณ EPA และ DHA ที่สะสมในเนื้อสันนอกและไขมันสันหลัง
ของสุกร พบวา กลุมที่ 1 มีปริมาณ EPA และ DHA รวม เทากับ 21.9 กรัม สวนกลุมอื่นมีคาเทากับ 
49.4, 41.2 และ 56.9 กรัม สําหรับกลุมที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ แตคิดเปน 37.1, 22.7, 19.8 และ 
25.2% ของปริมาณที่ไดรับจากอาหารทั้งหมดตามลําดบั แสดงใหเหน็วาเริ่มมีระดบัความอิ่มตัวของ
เนื้อเยื่อในการสะสมกรดไขมันนี้ อยางไรก็ตามการใชน้ํามันปลาทูนา 1-3% ในอาหารสุกรใน
ระยะเวลาตางๆ ทําใหม ี EPA และ DHA เพิ่มขึ้นเปนเทาตัว เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่เล้ียงดวย
อาหารผสมน้ํามันปลาท ูนาแลว พบวา การเลี้ยงอาหารผสมน้ํามันปลาทนูาในปริมาณสูงชวงทายการ
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ขุน (ที่น้ําหนกัตัว 80-100 กก.) มีประสิทธภิาพการสะสมของกรดไขมนัดีกวาการใชปริมาณนอยแต
เล้ียงเปนระยะเวลานาน (น้ําหนักตัว 30-100 กก.) และการหยดุเล้ียงอาหารผสมน้ํามันปลาทูนาทํา
ใหปริมาณ EPA และ DHA ลดลงประมาณ 20% เนื่องจากรางกายตองนํามาสังเคราะหสาร 
eicosanoids ตางๆ โดยเฉพาะ EPA เพราะเปนสารตั้งตน สวน DHA นัน้สามารถเปลี่ยนกลับไปเปน 
EPA ไดเชนกนั (Sprecher, 2000) ทําใหปริมาณกรดไขมันเหลานี้ลดลง อยางไรก็ตาม มีรายงานวา
กรดไขมันในไตรกลีเซอไรดของสุกรมีคาครึ่งชีวิตประมาณ 180 วัน (Cunningham, 1968; Winkler, 
1970; Wood et al.,1977: cited by Enser, 1984) ดังนัน้ปริมาณกรดไขมัน n-3 PUFA ของกลุมที่ 3 
จึงมีการลดลงไมมากนกั  

 
 
 
 
 
 

     Figure 27 Effect of feeding period on the efficacy of DHA and EPA deposition 
 

ปริมาณกรดไขมันในเนื้อเยือ่สุกรที่คํานวณในครั้งนี ้ จัดเปนคาที่นอยที่สุดของปริมาณ
กรดไขมันที่จะสะสมได เนื่องจากเปนการคํานวณโดยใชเนื้อสันนอกเปนตวัแทนของเนื้อแดง ซ่ึง
กลามเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) เปนกลามเนื้อสีจาง (light muscle) ซ่ึงมีปริมาณไขมันและ
กรดไขมันต่ํากวากลามเนื้อสวนอื่นๆ ซ่ึงเปนกลามเนื้อสีเขม เชน บริเวณสะโพก ไหล เปนตน โดยที่
กลามเนื้อสีจางมีเสนใยกลามเนื้อ (muscle fiber) ประเภทที่ 2 สูง ซ่ึงเปนเสนใยกลามเนื้อที่มีไขมนั
และรงควัตถุต่าํ จึงเกิด glycolytic มากกวา oxidation ตรงกันขามกบัชนิดที่ 1 Essén-Gustavsson 
(1993)  รายงานวา กลามเนื้อสันนอกมีเสนใยกลามเนื้อชนิดที่ 2 บี ประมาณ 80-90% ขณะที่ M. vastus 
intermedius มีเสนใยกลามเนือ้ชนดิที่ 1 ประกอบอยูถึง 70-80% นอกจากนี้องคประกอบของกรดไขมัน
จึงขึ้นอยูกับชนิดของเสนใยกลามเนื้อดวย (Högberg, 2002) กลามเนื้อที่มีสีเขม ตัวอยางเชน M. 
adductors, M. Psoas major, และ M. quadriceps มีกรดไขมัน PUFA สูงกวากลามเนือ้สีจาง (Wood 
et al., 2003) อยางเชน M. Longissimus dorsi รวมทั้งกรดโอเมกา 3 และ 6 ดวย เนื่องจากกลามเนื้อสี
เขมมีปริมาณไมโตคอนเดรยีสูงซึ่งมี PUFA เปนองคประกอบอยูในเยื่อหุมเซลล โดยเฉพาะในสวน
ของฟอสโฟไลปดสทําใหเกดิออกซิเดชนัไดงายกวา (Raes et al., 2004a) อยางไรก็ตามเสนใย
กลามเนื้อทั้งสองชนิดมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของระดับ PUFA และวิตามินในอาหาร

Group 3, 19.8%

Group 2, 23.3%

Group 4, 25.2%

Group 1, 37.1%
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ไดใกลเคยีงกนั (Allen et al., 1967; Malmfors et al., 1978; Taudbøl and Saarem, 1995; Jensen et 
al., 1997: cited by Högberg, 2002) ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันในอาหาร กลามเนือ้
ตางๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดยีวกัน    

ประสิทธิภาพการสะสมของ EPA และ DHA รวมในเนือ้เยื่อ (เนื้อและไขมันสันหลัง) มี
เพียง  20-35% ของปริมาณที่ไดรับจากอาหารเทานั้น ซ่ึงสวนที่หายไปนั้นประกอบดวยสวนที่นําไป
สลายเปนพลังงานของรางกาย และสวนทีส่ะสมในสวนอื่นๆ ของรางกาย รวมทั้งอวัยวะภายใน
ตางๆ  เชน สมองและเรตินา ซ่ึง DHA มีบทบาทตอการพัฒนาและการทํางานของอวัยวะเหลานี้ 
(Horrocks and Yeo, 1999; Shidhu, 2003) สวน Nguyen et al .(2003) รายงานวา EPA จากอาหารถูก
เก็บสะสมในอวัยวะตางๆ มากกวาในเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) แตเมื่อเปรียบเทียบกับ EPA 
แลว DHA มีประสิทธิภาพในการเขาไปสะสมอยูในเนือ้เยื่อไขมันไดมากกวา ซ่ึงอธิบายไดวา EPA 
ถูกนําไปใชในกระบวนการสรางสารไอโคซานอยด นอกจากนี้ Sprecher (2000) รายงานวา DHA ที่
เกิดขึ้นใน peroxisome จะกลับสู endoplasmic reticulum อีกครั้งเพือ่เกิดการ esterification ไป
เปนไลปดสในองคประกอบเยื่อหุมเซลล มากกวานําไปเปนสารตนในการเกดิ β-oxidation ตอใน 
peroxisome เนื่องจากเปนสารตั้งตนที่ไมดใีนกระบวนการ 

ปริมาณการสะสมของกรดไขมันโอเมกา 3 ในไขมันสนัหลังสูงกวาในเนื้อหลายเทา โดย
เนื้อสันนอก 100 กรัม มี EPA และ DHA รวม 14.4, 24.6, 22.7 และ 26.5 มก. สําหรับกลุมที่ 1, 2, 3 
และ 4 ตามลําดับ สวนไขมนัสันหลังมี 283, 705, 570 และ 828 มก. ตอ 100 กรัมไขมัน ตามลําดับ 
เมื่อนํามาคํานวณเปรยีบเทยีบกับปริมาณ EPA และ DHA ที่แนะนําใหบริโภค ซ่ึงมกีารรวบรวมจาก
ผลการทดลองตางๆ พบวา คนปกติควรไดรับ EPA และ DHA รวม 0.65 กรัมตอวนั (Simopoulos, 
2002) คิดเทียบเปนปริมาณเนื้อสันนอกเทากับ  4.5,  2.6, 2.9 และ 2.4 กก. ตอวัน ตามลําดับ สวน
ไขมันสันหลังเทากับ 230, 92, 114 และ 78 กรัม ตามลําดับ  สําหรับปริมาณแนะนําสําหรับผูปวย
โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมรกิา (American 
Heart Association, AHA) แนะนําวาตองไดรับกรดไขมนัทั้งสองเทากบั 1 กรัมตอวนั (Harris and 
von Schacky, 2004) หรือคิดเปน 6.9, 4.1, 4.4 และ 3.8 กก. ของเนื้อสันนอก และ 353,  142, 175 
และ 121 กรัม สําหรับไขมันสันหลังของสุกรกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ และมีอัตราสวนโอ
เมกา 6 ตอ โอเมกา 3 ประมาณ 7-9 สําหรับกลุมที่เล้ียงดวยอาหารผสมน้ํามันปลาทนูา และ 13-14 
สําหรับกลุมควบคุมตามลําดบั  

สําหรับปจจัยจากเพศ พบวา ในกลามเนื้อสันนอกหนัก 100 กรัมเทากนั สุกรเพศผูตอนมี 
EPA และ DHA รวมสูงกวาเพศเมีย ตรงกนัขามกับในไขมันสันหลัง ซ่ึงอธิบายไดวา สุกรเพศผูตอน
มีน้ําหนกัตวัมาก ปริมาณไขมันในเนื้อสูง และไขมันสนัหลังหนากวาเพศเมีย โดยเนื้อมีฟอสโฟไล-
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ปดส ที่มี PUFA เปนองคประกอบสูง สวนไขมันสันหลังมีไตรกลีเซอไรด หรือ neutral fat เปนหลัก 
ซ่ึงมี SFA และ MUFA สูง แต PUFA ต่ํากวา (Enser et al., 2000; Kouba et al., 2003)  และผล
การศึกษาของ Högberg (2002) พบวา ไขมันที่แทรกอยูในเนื้อ (intramuscular fat) จะมีกรดไขมนั
ไมอ่ิมตัวเพิ่มขึน้เมื่อปริมาณเนื้อแดงมากขึ้น ขณะที่ไขมันสันหลังที่หนาขึ้นจะมีกรดไขมันอิ่มตวั
เพิ่มสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม สุกรเพศเมียมีอัตราสวนของ PUFA : SFA สูงกวาเพศผูตอนทั้งในเนื้อสัน
และไขมันสันหลัง เชนเดยีวกับการทดลองนี้  

เมื่อคํานวณเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพการสะสม EPA และ DHA ในเนื้อเยื่อของสุกร 
โดยใชเนื้อสันนอกเปนตวัแทนของเนื้อแดง พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่ไดรับจากอาหาร
สุกรทั้งสองเพศมีประสิทธิภาพการสะสม EPA และ DHA ทั้งหมดใกลเคียงกัน (24.6 และ 23.5% 
สําหรับเพศผูตอนและเพศเมยีตามลําดับ) ซ่ึงในสุกรเพศผูตอนม ี EPA และ DHA ประมาณ 9.41 
กรัม (4.98% ของปริมาณที่ไดรับ) สวนเพศเมียประมาณ 8.84 กรัม (5.45% ของปริมาณที่ไดรับ) 
สําหรับไขมันสันหลังเทากับ 37.1 (19.6% ของปริมาณที่ไดรับ) และ 29.2 กรัม (18.01% ของ
ปริมาณที่ไดรับ) ตามลําดับ แสดงวา สุกรเพศเมียมีประสิทธิภาพในการสะสม EPA และ DHA ใน
เนื้อดีกวา แตในไขมันสันหลังดอยกวาเพศผูตอนเล็กนอย ซ่ึงอธิบายโดยผานความสัมพันธระหวาง
ประเภทกรดไขมันที่สะสมกบัความอวน (fatness) และตําแหนงเนื้อเยือ่ดังขางตน อยางไรก็ตามทัง้
สองเพศมีอัตราสวนโอเมกา 6 ตอโอเมกา 3 ใกลเคียงกัน  

 
แนวทางการพฒันาเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสุกรโอเมกา 3 ใหเปนสนิคาเพื่อสุขภาพ  
 ปจจุบันผูบริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะชาวยุโรปและชาวญี่ปุน หันมาใหความสําคัญกับการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งในประเทศไทย ผูบริโภคเริ่มใหความสนใจเรื่องอาหารมากขึน้ 
บทบาทของอาหารจึงมีมากกวาการเปนเพยีงอาหารที่กนิเพื่ออ่ิมทองหรือโภชนาการเบื้องตน แตมี
บทบาทดานการบํารุงและสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้นดวย ดงันั้นจึงมีคําวา functional food เกิดขึ้น โดย
มีประเทศญี่ปุนเปนประเทศแรกที่ใหความสนใจทดลองศึกษาและบัญญัติขึ้น แลวแพรหลายไปทั่ว
โลก ซ่ึงคําวา functional food นั้นมีหลายความหมาย แตสามารถสรุปหลักการไดวา เปนอาหารที่
บริโภคในชีวติประจําวนั มีลักษณะและรูปแบบการบริโภคเหมือนปกติ แตมีประโยชนตอรางกาย
ในดานตางๆ ชวยปองกนัและลดความเสีย่งของโรคตางๆ ได ทําใหสุขภาพดีขึ้น นอกเหนือไปจาก
ประโยชนในทางโภชนาการพื้นฐาน เนื่องจากมีสารประกอบบางอยางที่ไมพบในธรรมชาติของ
อาหารนั้น หรือมีสารประกอบที่มีอยูแลวแตมีปริมาณสูงกวาปกติโดยการเติมสารประกอบนั้นลงใน
อาหารนั้น หรือการนําเอาสารประกอบบางอยางออกแลวทําใหอาหารนัน้มีเกิดประโยชนตอรางกาย
มากขึ้น จึงไมนับรวมยาและอาหารเสริมตางๆ เชน แคปซูลยาหรือวิตามนิตางๆ (Roberfroid, 2000)  
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ดวยหลักการขางตนเนื้อและไขมันสุกรโอเมกา 3 ในการทดลองนี้ จึงจัดเปน functional 
food อีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 สูงกวาปกติ โดยเฉพาะ EPA และ DHA 
ที่มีการศึกษาแลววาเปนกรดไขมันที่มีประโยชนตอหลายระบบของรางกาย เชน ระบบหมุนเวยีน
เลือด ระบบภมูิคุมกัน และระบบประสาท เปนตน ดงัไดรวบรวมและรายงานแลว (Ahn et al., 
1996; Harrock and Yeo, 1999; Simopoulos, 2000, 2002; Shidhu, 2003; SanGiovanni  and Chew, 
2005) ทําใหการผลิตสุกรโอเมกา 3 จงึเปนอีกแนวทางในการพฒันาอาหารประเภทเนื้อสัตว ใหเปน
อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับพืชแลว เนื้อสัตวเคยมภีาพพจน
เปนอาหารที่มไีขมันโดยเฉพาะกรดไขมนัอิม่ตัวและคอเลสเตอรอลสูง และกอใหเกิดความเสี่ยงตอ
โรคตางๆ กระแสการบริโภคอาหารจากพชืเพื่อสุขภาพจงึเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบตอปริมาณการ
บริโภคเนื้อสัตวที่ลดลง Sadler (2004) รายงานวา ในสหราชอาณาจักร จํานวนประชากรที่กินอาหาร
จากพชืทั้ง vegetarian, meat avoider และ meat reducer เพิ่มมากขึ้นจาก 2.1% ในป ค.ศ. 1984 เปน 
5.4% ของประชากร ในป ค.ศ. 1997  ในประเทศไทยก็มลัีกษณะคลายคลึงกัน นอกจากนี้ไขมันสุกร
ไมเปนที่นยิมบริโภคและมีราคาต่ํา ทางผูผลิตสุกรจึงพยายามลดปริมาณไขมันลงดวยวิธีตางๆ และ
การนําสารเรงเนื้อแดงมาใชเปนวิธีที่นยิมมากที่สุดเพราะใหผลเร็ว ซ่ึงทําใหสุกรมปีริมาณเนื้อแดง
สูง ไขมันต่ํา และไขมันสันหลังบาง (Dunshea, 1993) แตภายหลังมีการศึกษาวาสารเรงเนื้อแดงอาจ
สงผลขางเคียงตอผูบริโภคได ทําใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเนื้อสุกรลดลง จึงมีกฎหมาย
ออกมาควบคมุและหามการใชสารเรงเนื้อแดงเหลานี้ ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางมาเปน
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบกรดไขมันในเนื้อและไขมนัสุกรใหดีขึน้ เชน มี EPA และ DHA 
สูงขึ้นก็จะสามารถนํามาเปนจุดขายและเปลี่ยนทัศนคตขิองผูบริโภคได  
 การทดลองนี้ไขมันสันหลังของสุกรมีปริมาณ EPA และ DHA สูง หากบริโภคเพียง 100 
กรัม สําหรับไขมันสันหลังจากกลุมที่เล้ียงน้ํามันปลาทูนา ก็จะไดรับกรดไขมันที่เพยีงพอตอรางกาย
ปกติแมไมมกีารบริโภคเสริมจากแหลงอื่น และยังไมสงผลกระทบตอคุณภาพไขมัน โดยเฉพาะคา
ความแข็ง (hardness) ดังนัน้นอกจากจะทําใหไขมนัสันหลังเปนประโยชนตอรางกายมากขึน้ จําหนาย
เปนสินคาเพื่อสุขภาพแลว ยังสามารถนําไปทําเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดโดยไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพผลิตภณัฑ เนื่องมาจากปญหาไขมนัเหลว และทาํใหผลิตภณัฑนั้นเปนสินคาเพื่อสุขภาพได
อีกทางหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นวาการผลิตสุกรโอเมกา 3 มีประโยชนตอหลายสวน ตั้งแตการผลิต การตลาด
ทั้งเนื้อและผลติภัณฑ จนกระทั่งถึงผูบริโภค  
 หากพิจารณาตนทุนการผลิตสุกรโอเมกา 3 ในการทดลองนี้ พบวา สวนตางสูงสุดที่
จะตองจายเพิม่ในการผลิตเนื้อสุกรโอเมกา 3 เนื่องจากจากน้ํามันปลาทูนาประมาณ 64 บาท ตอสุกร
หนัก 100 กก. หรือ 0.64 บาทตอกิโลกรัมสุกรมีชีวิต หรือ 1.23 บาทตอเนื้อหรือไขมนัสันหลัง 1 กก. 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 136

อยางไรก็ดีตนทุนสวนตางจากคาอาหารจรงิต่ํากวาที่คํานวณได เพราะตองมีการถอนวัตถุดิบอื่นๆ 
ออก และใชน้าํมันปลาทูนาแทนที่เพื่อรักษาระดับพลังงานใหใกลเคียงกัน แตการทดลองนี้ไมทราบ
รายละเอียดของสูตรอาหารจึงไมสามารถคํานวณอยางละเอียดได ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตนทุนเพิ่มที่
ตองจายคุมคา สําหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงโดยทั่วไปมีราคาสูงกวาอาหารปกติ หากตั้ง
ราคากอนถึงมือผูบริโภคที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบตอสายการผลิต ก็จะทําใหปริมาณการ
บริโภคที่สูงขึ้น และจําหนายใหกับผูบริโภคทุกระดบั ไมจํากัดแตผูบริโภคระดับบนเหมือนกับ
ตลาดของ functional food เทานั้น 
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