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บทคัดยอ
สํารวจและสุมเก็บตัวอยางเนื้อไกจากโรงฆาขนาดเล็ก 4 แหงนํามาศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของ
เนื้อไก (เชื้อจุลินทรียทั้งหมด อีโคไล และ ซัลโมเนลลาโดยวิธี microbiological culture method ตามหลัก AOAC
(2000)) ในแตละขั้นตอนของการจัดการตั้งแตโรงฆาไกขนาดเล็ก จนถึงตลาดโดยแบงออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้ 1)
หลังการถอนขน 2) การชั่งน้ําหนัก 3) ขณะขึ้นรถขนสง 4) ขณะขนสงถึงตลาด 5) ขณะขนสงถึงรานคาและ 6) ขณะ
อยูที่รานจําหนายที่ตลาดสด จากการศึกษาพบวาปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 2.0 x 105 cfu/g ใน
ขั้นตอนแรกและเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยจนถึงขั้นตอนสุดทาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.8 x 106 cfu/g นอกจากนี้ยังพบ
การปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลารอยละ 100 และพบเชื้ออีโคไลมากที่สุดในขั้นตอนสุดทายเชนกันมีคาเทากับ 9.0 x
106 cfu/g
การตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในงานวิจัยนี้พบวาปริมาณของเชื้อจุลินทรียจะมีปริมาณที่เพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อไกไดผานกระบวนการและขั้นตอนตางๆของการผลิตถึงจําหนาย สวนขั้นตอนที่ตรวจพบเชื้อจุลินทรียมาก
ที่สุด คือขั้นตอนที่เนื้อไกอยูที่รานจําหนาย ซึ่งอาจเกิดจากขาดความรูและความเขาใจในเรื่องหลักการผลิตอาหาร
ปลอดภัยของผูที่เกี่ยวของในขบวนการผลิตตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายกอนถึงมือผูบริโภค
คําสําคัญ : เนื้อไก เชื้อจุลินทรียทั้งหมด อี โคไล ซัลโมเนลลา

ABSTRACT
Chicken meat samples were surveyed and collected from 4 small slaughters for studying the
biological changes (total plate count, E.coli and Salmonella by microbiological culture methods, AOAC
(2000)). The process of management from small slaughters to market can be divided into 6 processes
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1) plucking 2) weighting 3) loading 4) transportation to market 5) transportation to stores and 6) storage
at retail market. From this study found that total plate count was 2.0 x 105 cfu/g in the first process and
continuously increased to 2.8 x 106 cfu/g in final process. In addition, the chicken meat in store was
found 100 percent of the contamination with salmonella and the highest contamination with E.coli.
This study can be concluded that the microbial contamination was increased when the chicken
meat was in the process until sell. The process of chicken meat in stores had the highest microbial
contamination. The reasons may be from the lack of knowledge and understanding in the principle of
food safety from the first process until the process before to consumer.
Keywords : Chicken meat, total plate count, E.coli and Salmonella
Email : surachai58@hotmail.com

คํานํา
ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตเนื้อไกเพื่อบริโภคภายในประเทศ และการผลิตเพื่อการสงออก โดยการผลิต
เพื่อการสงออกจะมีการผลิตโดยผานโรงฆามาตรฐาน ปริมาณสงออกเนื้อสัตวไปตางประเทศรวม 292,218,259
กิโลกรัม มูลคา 34,670,211,948 บาท โดยเนื้อสัตวปกเปนสินคาเนื้อสัตวสงออกที่สําคัญ และมีปริมาณการสงออก
ทั้งสิ้น 279,868,287 กิโลกรัม รวมมูลคา 33,812,425,517 บาท (กรมปศุสัตว, 2551) ทําใหเนื้อไกที่ผลิตออกมามี
ความปลอดภัย แตเนื้อไกที่บริโภคภายในประเทศนั้นจะแบงเปนกลุม ไดเปน 2 กลุมดวยกัน กลุมแรกคือ กลุมที่วาง
จําหนายเนื้อไกในหางสรรพสินคาขนาดใหญ ซึ่งเนื้อไกในกลุมนี้ จะมีการตรวจรับรองความปลอดภัยจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จากหางสรรพสินคาและจากตัวผูผลิตเนื้อไกเอง แตไกในอีกกลุมหนึ่งนั้นเปนกลุมที่มีการวางจําหนาย
ตามตลาดสด และตลาดนัดชุมชน ซึ่งเนื้อไกในกลุมนี้จะมีผูบริโภคมาเกี่ยวของเปนจํานวนมากกวาในกลุมแรก
เนื่องจากตลาดเหลานี้อยูตามแหลงชุมชนตางๆ เนื้อไกที่นํามาจําหนายในตลาดสด ตลาดนัดชุมชนมีมาจากโรงฆา
หลายๆแหง ทั้งโรงฆาขนาดใหญที่ไดมาตรฐาน ซึ่งจําหนายในรูปชิ้นสวนเนื้อไกบรรจุในถุงขนาดใหญแลวนํามาตัด
ถุงจําหนาย สวนโรงฆาขนาดเล็กที่อยูไมไกลจากแหลงชุมชน จะนิยมสงขายแบบทั้งตัว แลวผูจําหนายมาแยกสวน
เอง ซึ่งโรงฆาขนาดเล็กที่อยูไมไกลจากแหลงชุมชนนี้บางแหงก็มีวิธีการผลิตที่ยังไมถูกตองนัก จึงทําใหเนื้อไกที่ไดมี
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ผูบริโภคสามารถสังเกต
การเปลี่ยนแปลงไดเชน การเปลี่ยนแปลงของสี ความสด เปนตน สวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี มีการสุมตรวจสอบ
ไกเนื้อหลังแปรสภาพ สําหรับการปนเปอนทางชีวภาพผูบริโภคไมสามารถตรวจสอบได ดวยตนเอง การตรวจสอบ
การปนเปอนทางชีวภาพสามารถใชเปนเครื่องยืนยันความปลอดภัยของเนื้อไกได ดังนั้นการศึกษาถึงรูปแบบและ
วิธีการที่โรงฆาไกขนาดเล็กปฏิบัติอยูในปจจุบันจะทําใหเขาใจถึงกระบวนการการผลิต เพื่อสามารถใชเปนแนวทาง
ในการจัดการเนื้อไกที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยตอผูบริโภค รวมถึงมีความเหมาะสมในการชี้ใหเห็นถึง
ประเด็นหรือ จุดที่อาจทําใหอาหารไมปลอดภัยเกิดขึ้นได จากการสํารวจเบื้องตนพบวาโรงฆาไกขนาดเล็กที่มี
กระจายทั่วประเทศ มีขั้นตอนการผลิตที่คลายคลึงกันอาจมีความแตกตางกันบางตามเทคนิคการผลิต ประสิทธิภาพ
ของเครื่อ งจักร และประสิทธิ ภาพของคนงาน แต มีจุดประสงคค ลา ยกันคือ ซากไกที่ ไดจ ะตองสวยงามสํ าหรั บ
ผูบริโภค ดังนั้นการศึกษานี้เปนการศึกษาถึงกระบวนการในการจัดการเนื้อไก จากโรงฆาขนาดเล็ก ขนสงสูตลาดสด
ที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื้อไกจากโรงฆาและตลาดสดกอนถึงมือผูบริโภค
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อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยางเนื้อไก
สุมเก็บตัวอยางเนื้อไก (เนื้ออก เนื้อสะโพก และเนื้อนอง) จากโรงฆา 4 แหง ในเขตภาคกลางและตะวันออก
รวม 300 กรัม ใสถุงพลาสติกที่ผานการฆาเชื้อแลว (Sterile bag) ซึ่งมีจํานวน 6 จุด (จุดละ 4 ตัว) หรือ 6 ขั้นตอนที่
เก็บตัวอยาง เริ่มจากขบวนการแปรสภาพจนถึงตลาด (โดยติดตามจากไกชุดเดิมจากโรงฆา) ดังนี้ คือ 1) หลังการ
ถอนขน 2) หลังการชั่งน้ําหนัก 3) ขณะขึ้นรถขนสง 4) ขณะขนสงถึงตลาด 5) ขณะขนสงถึงรานจําหนาย และ6)
ขณะอยูที่รานจําหนาย เพื่อนํามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
การวิเคราะหทางชีวภาพ
นําตัวอยางเนื้อไกมาวิเคราะหทางชีวภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะหน้ําและอาหารสัตว ภาควิชาสัตว
แพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย คณะคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน โดยทําการตรวจหา
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด อีโคไล และการตรวจหาเชื้อ ซัลโมเนลลา โดยวิธี microbiological culture method ตาม
หลัก AOAC (2000) และตรวจเชื้อซัลโมเนลา ในระดับซีโรวาร ที่หองปฎิบัติการบริษัท เอส.เอ.พี.แล็บบอราตอรี่
จํากัด
การสํารวจกระบวนการฆาและการขนสงจากโรงฆาไก
จากการสํารวจของศศิธรและคณะ 2552 รายงานกระบวนการฆาและการขนสงจากโรงฆาไก ดังนี้
1. การรับไก
2. การฆาไก
3. การลวกซาก
4.. การถอนขน
5.. การทําความสะอาดซากไก
6. การลดอุณหภูมิซากไก
7. การบรรจุ
8. การขนสง
กระบวนการฆาของโรงฆาแตละแหงมีความแตกตางกันดังนี้
โรงฆาไกที่ 1 : มีความแตกตางจากขั้นตอนดานบนคือ ไมมีการพักไกกอนฆา จากนั้นเชือดคอไกเอา
เลือดออก ประมาณ 1-2 นาที จึงนําไกใสถังพลาสติกที่มีน้ําอยูดานในกอนนําไปลวกซากในน้ํารอนที่อุณหภูมิ
ประมาณ 50-60 ºC เปนเวลา 1-3 นาทีในกระทะใบบัว โดยไมไดเปลี่ยนน้ําจนสิ้นสุดการทํางาน จากนั้นนํามาถอน
ขนโดยใชเครื่องถอนขนขนาดเล็ก เมื่อนําไกออกจากเครื่องถอนขน หากมีขนติดอยูใหทําความสะอาดอีกครั้งโดยใช
มือเปลาดึงขนออนออกกอนนําซากไกไปลางดวยน้ําบาดาล ไกบางสวนมีการนําไกไปยอมขมิ้นเพื่อใหติดสีเหลือง
เนื่องจากเปนความตองการของลูกคากอนนําไปลดอุณหภูมิซากไกในน้ําที่มีน้ําแข็งบดผสมอยูในถังพลาสติก โดย
ไมไดเปลี่ยนน้ําจนสิ้นสุดการทํางาน หลังจากนั้นบรรจุไก (ที่ไมไดเอาเครื่องในออก) ไปเรียงในตะกรา และชั่งน้ําหนัก
รอจําหนายโดยไมไดมีการควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นยกขึ้นรถขนสงแบบรถบรรทุกขนาดเล็กโดยมีผาพลาสติกคลุม
ดานบนโดยมีการควบคุมอุณหภูมิดวยน้ําแข็งตลอดระยะทางการขนสง
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โรงฆาไกที่ 2 : รับไกมีชีวิตแลวพักไกในคอกพักประมาณ 4 ชั่วโมงกอนทําการฆา หลังจากนั้นเชือดคอไก
เอาเลือดออกนานประมาณ 1-2 นาที เลือดที่ไดนําไปจําหนาย ลวกซากไกในน้ํารอนที่อุณหภูมิประมาณ 50-60 ºC
เปนเวลา 1-3 นาทีในกระทะใบบัว โดยไมไดเปลี่ยนน้ําจนสิ้นสุดการทํางาน จากนั้นนํามาถอนขนโดยใช เครื่องถอน
ขนขนาดเล็กเมื่อนําไกออกจากเครื่องถอนขน หากมีขนติดอยูใหทําความสะอาดอีกครั้งโดยใชมือเปลาดึงขนออน
ออก กอนนําซากไกไปลางดวยน้ําประปา จากนั้นผาเอาเครื่องในออกแลวลางทําความสะอาดอีกครั้ง เสร็จแลวบรรจุ
ไกในเขงพลาสติกขนาดใหญยกขึ้นรถขนสงแบบรถบรรทุกขนาดเล็กตลอดระยะทางการขนสงไมมีการควบคุม
อุณหภูมิดวยน้ําแข็งและไมมีผาพลาสติกคลุม
โรงฆาไกที่ 3 : รับไกมีชีวิตจากรถขนสงแลวพักประมาณ 1 ชั่วโมง กอนฆาไกมีการฉีดน้ําเพื่อลด
ความเครียด จากนั้นเชือดคอไกเอาเลือดออกนานประมาณ 1-2 นาที เลือดที่ไดนําไปจําหนาย ลวกซากไกดวยน้ํา
รอน (ใชไอน้ําทําใหน้ํารอน) จากนั้นนํามาถอนขนโดยใชเครื่องถอนขนขนาดเล็ก เมื่อนําไกออกจากเครื่องถอนขน
หากมีขนติดอยูใหทําความสะอาดอีกครั้งดวยมือ ไกบางสวนมีการนําไกไปยอมขมิ้นเพื่อใหติดสีเหลือง เนื่องจาก
เปนความตองการของลูกคากอนนําไปลดอุณหภูมิซากไกในน้ําที่มีน้ําแข็งบดผสมอยู โดยไมไดเปลี่ยนน้ําจนสิ้นสุด
การทํางานการบรรจุ หลังจากนั้นบรรจุไก (ที่ไมไดเอาเครื่องในออก) ไปเรียงในตะกรา และชั่งน้ําหนักรอจําหนายโดย
มีการควบคุมอุณหภูมิดวยน้ําแข็งบดโรยดานบน จากนั้นยกขึ้นรถขนสงแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไมมีวัสดุรองรับโดย
มีผาพลาสติกคลุมดานบนและควบคุมอุณหภูมิดวยน้ําแข็งตลอดระยะทางการขนสง
โรงฆาไกที่ 4 : ไมมีการพักไกกอนฆา จากนั้นเชือดคอไกโดยไมมีการปลอยเอาเลือดออก ลวกซากไกในน้ํา
รอนที่อุณหภูมิประมาณ 50-60 ºC เปนเวลา 1-3 นาทีในหมอ โดยไมไดเปลี่ยนน้ําจนสิ้นสุดการทํางาน จากนั้น
นํามาถอนขนโดยใชเครื่องถอนขนขนาดเล็ก นําไกออกจากเครื่องถอนขน โดยกองไวกับพื้น หากมีขนติดอยูใหทํา
ความสะอาดอีกครั้งโดยใชมือเปลาดึงขนออนออกแลวจึงนําไกแชในถังน้ําแข็ง จากนั้นบรรจุไก (ที่ไมไดเอาเครื่องใน
ออก) ในถุงพลาสติกแลวนําไปแชในถังน้ําแข็งมีฝาปด จากนั้นยกขึ้นรถขนสงแบบรถบรรทุกขนาดเล็กโดยไมมีวัสดุ
รองรับและควบคุมอุณหภูมิดวยน้ําแข็งตลอดระยะทางการขนสง

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดแตละขั้นตอน (ตารางที่ 1) พบวาในโรงฆาไกขนาดเล็กทั้ง 4 แหง มีแนวโนมของ
ปริมาณเชื้อที่สูงขึ้นตามขั้นตอนของการขนสง จะสังเกตไดวาในโรงฆาที่ 3 หลังจากขั้นตอนการชั่งน้ําหนัก (ขั้นตอน
ที่ 3) การปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจะสูงขึ้นมากอาจจะมาจากขั้นตอนหลังจากการถอนขนจากแลวลดอุณหภูมิตัว
ไกในบอน้ํา พนักงานจะมีการขนยายตัวไกลงตะกราและมีการคัดขนาดตัวไก เพื่อสงตลาดมีการนําตัวไกมาวางไว
บนพื้นโดยไมตั้งใจเนื่องจากไมเขาใจถึงความปลอดภัยทางอาหาร จึงทําใหตัวไกสัมผัสกับพื้นโดยตรง อาจทําใหเกิด
การปนเปอนของเชื้อจากพื้นสูตัวของไก สวนของโรงฆาที่ 4 นั้นพบวามีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย สูงตั้งแตหลัง
การถอนขน (ขั้นตอนที่ 1) อาจเนื่องมาจากในโรงฆานี้เมื่อถอนขนแลวไกจะถูกเทลงบนพื้นทันที โดยที่ไมมีภาชนะ
ใดมารองรับ ทําใหตัวไกสัมผัสกับพื้นโดยตรง นอกจากนี้ขั้นตอนในการคัดขนาดตัวไก ขั้นตอนการถอนขนออนก็ทํา
บนพื้นเชนกัน อีกประการหนึ่งที่นาจะทําใหปริมาณของเชื้อจุลินทรียเพิ่มสูงขึ้น มาจากการที่ตัวไกเองก็ไดรับการ
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ปนเปอนของเชื้ออยูกอนแลวที่อาจจะมาจากมูลหรือมาจากของเหลวภายในลําไสของไกที่ปนมาจากขั้นตอนตางๆ
ปนเปอนเขาสูตัวของไกประกอบกับการควบคุมอุณหภูมิไมดีพอ (ใชน้ําแข็งนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนของไก) ทํา
ใหเชื้อจุลินทรียมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นและจากการสังเกตพบวาภาชนะที่ใชในขั้นตอนและกระบวนการตางๆ
มีคราบสกปรกติดอยูตามภาชนะเปนจํานวนมาก สิ่งเหลานี้นาจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ชวยเพิ่มปริมาณการปนเปอน
เชื้อเขาสูตัวไก
สําหรับโรงฆาที่ 2 พบวาขั้นตอนการขนไกขึ้นรถขนสง (ขั้นตอนที่ 3) มีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่สูง
อาจเนื่องมาจากโรงฆาไกนี้ บรรจุตัวไกไวในเขงพลาสติกโดยวางทับกันจนเต็มเขงพลาสติก ไมมีน้ําแข็งชวยลดคุม
อุณหภูมิและจากการสังเกตพบวามีของเหลวจากชองทวารของไกไหลออกมาเนื่องจากโดนแรงกดทับภายในเขง จึง
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการปนเปอนของเชื้อที่สูงได
สําหรับขั้นตอนที่ 6 ณ.จุดจําหนายที่ตลาดสดมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.8 x 106 cfu/g รองลงมาคือ
ขณะขนสงถึงตลาด (ขั้นตอนที่ 5) พบการปนเปอนเฉลี่ย 1.7 x 106 cfu/g สวนบริเวณที่พบการปนเปอนนอยที่สุด
คือขั้นตอนหลังการถอนขน (ขั้นตอนที่ 1) พบเฉลี่ย 2.0 x 105 cfu/g แสดงใหเห็นวาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดจะเพิ่ม
มากขึ้น ตามกระบวนการและขั้นตอนถัดมา เมื่อเปรียบเทียบตามมาตรฐานดานจุลชีววิทยา (Microbiological
Standard) ของ Codex (1997) และตามเอกสารแนบทายกรมปศุสัตวที่ 1 / 2, (2544) และมาตรฐานเนื้อไก. มก
อช. 6700-2548 กําหนดปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ที่ 30 °C ตองไมเกิน 5.0 X 105 cfu./g เนื้อไกจากโรงฆาไก
ขนาดเล็กทุกแหงมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเกินคามาตรฐานซึ่งเปนเรื่องที่นาวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยของ
เนื้อไกที่มีผลตอผูบริโภค
จากภาพรวมทั้งหมดสรุปไดวาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่มาจากขั้นตอนการปฏิบัติตอตัวไกนั่นเอง หาก
ขั้นตอนใดทําใหตัวไกสัมผัสกับพื้นของบริเวณโรงฆาแลวมีโอกาสที่ปริมาณเชื้อจะเพิ่มขึ้นในขั้นตอนถัดมา อีก
สาเหตุที่ทําใหเชื้อมีการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนเร็วมากขึ้นนาจะมาจากการที่โรงฆาไกไมไดคํานึงถึงเรื่องการควบคุม
อุณหภูมิของซากไกใหมีอุณหภูมิที่ต่ําอยูเสมอซึ่งจะชวยในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียไดอีกทาง
หนึ่ง อีกทั้งในเรื่องของอุปกรณ สถานที่ ภาชนะและรถที่ใชขนสงซากไก สังเกตไดวามีการทําความสะอาดที่ไมถูกวิธี
และไมถูกตอง ไมมีการใชน้ํายาฆาเชื้อ หรือน้ํา สะอาดหรือน้ํารอนมาใชในการทําความสะอาด ซึ่งสิ่งที่กลาวมา
ขางตนนาจะเปนสาเหตุใหเกิดการเพิ่มจํานวนเชื้อจุลินทรียไดอีกทางหนึ่ง
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ตารางที่ 1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตโรงฆาไกขนาดเล็กจนถึงตลาด จากโรงฆาไกขนาดเล็ก
จํานวน 4 แหง (cfu/g)
โรงฆาไก

1

2

3

4

เฉลี่ย

1. หลังการถอนขน

2.2 x 103

1.2 x 103

2.2 x 104

7.9 x 105

2.0 x 105

2. หลังการชั่งน้ําหนัก

4.3 x 103

9.8 x 103

1.3 x 106

6.3 x 105

4.9 x 105

3. ขณะขึ้นรถขนสง

2.7 x 105

1.7 x 105

5.0 x 104

8.0 x 105

4.1 x 105

4. ขณะขนสงถึงตลาด

3.0 x 105

7.0 x 104

3.0 x 106

3.3 x 106

1.7 x 106

5. ขณะขนสงถึงรานจําหนาย

2.2 x 106

4.6 x 104

2.3 x 106

2.5 x 106

1.7 x 106

6. ขณะอยูที่รานจําหนาย

1.6 x 106

3.7 x 106

1.6 x 106

4.4 x 106

2.8 x 106

ขั้นตอนที่

2. จํานวนซัลโมเนลลา
จากตารางที่ 2 พบการปนเปอนของซัลโมเนลลาที่เนื้อไกโรงฆาไกที่ 1 ขณะขนสงถึงรานจําหนายเนื้อไก
(ขั้นตอนที่ 5) อาจเนื่องมาจากการปนเปอนเชื้อจากภาชนะที่ใชขนถายไกไปยังตลาดสด และระหวางทางที่ขนสง
จากจุดจอดรถไปรานจําหนายในตลาด โดยไกจะถูกถายลงในตะกราพลาสติก สานเปนลายตาขาย โดยลังจะวาง
อยูบนรถเข็น ซึ่งจะสูงจากพื้นไมมากนัก เมื่อเข็นรถเขาสูรานคาที่ตลาด น้ําที่ขังอยูบริเวณพื้นตลาดมีโอกาสกระเด็น
มาสัมผัสกับเนื้อไกได สวนโรงฆาไกที่ 2 พบการปนเปอน ณ จุดขึ้นรถขนสง (ขั้นตอนที่ 3) อาจเกิดจากการ
ปนเปอนของเนื้อไกกับภาชนะที่ใชบรรจุในการขนสง สําหรับโรงฆาไกที่ 3 และโรงฆาไกที่ 4 พบการปนเปอนตั้งแต
หลังการถอนขน (ขั้นตอนที่ 1) ที่อาจมีปนเปอนสิ่งแวดลอมในโรงฆาหรือ น้ํารอนที่ใชในการลวกเพื่อถอนขน การที่
ไมมีการเปลี่ยนน้ําที่ใชในการลวก น้ํานั้นจะเปนแหลงสะสมของเชื้อจุลินทรียที่ปะปนมากับมูล และจากตัวไกเอง
และอีกประการหนึ่งโรงฆาที่ 3 และ 4 หลังจากการถอนขนแลว ตัวไกจะสัมผัสกับพื้นโรงฆาโดยตรง ซึ่งเปนสาเหตุให
เกิดการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับ สุภาพร และนอย (2545) ที่สุมเก็บเนื้อไก
จากทุกแผงจําหนายในตลาดสดทั้ง 5 แหงในเขตเทศบาลนครขอนแกน จํานวน 84 ตัวอยาง พบการปนเปอน
ทั้งหมด 81 ตัวอยาง ซึ่งคิดเปน 96.4 เปอรเซ็นต
สําหรับคาเฉลี่ยของการปนเปอนของซัลโมเนลลาในเนื้อไกของทุกโรงฆาเปนรอยละของโรงฆาพบการ
ปนเปอนในขั้นตอนหลังจากการถอนขน (ขั้นตอนที่ 1) คิดเปนรอยละ 50 หลังการชั่งน้ําหนัก (ขั้นตอนที่ 2) คิดเปน
รอยละ 50 ขณะขึ้นรถขนสง (ขั้นตอนที่ 3) คิดเปนรอยละ 75 ขณะขนสงถึงตลาด (ขั้นตอนที่ 4) คิดเปนรอยละ 75
ขณะขนสงถึงรานจําหนาย (ขั้นตอนที่ 5) คิดเปนรอยละ 75 และขณะอยูที่รานจําหนาย (ขั้นตอนที่ 6) พบการ
ปนเปอนของซัลโมเนลลา คิดเปนรอยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การปนเปอนของซัลโมเนลลา ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตโรงฆาไกขนาดเล็กจนถึงตลาด จากโรงฆาไก
ขนาดเล็กจํานวน 4 แหง
โรงฆาไกที่
ขั้นตอนที่
1 หลังการถอนขน
2 หลังการชั่งน้ําหนัก
3 ขณะขึ้นรถขนสง
4 ขณะขนสงถึงตลาด
5 ขณะขนสงถึงรานจําหนาย
6 ขณะอยูที่รานจําหนาย

1

2

3

4

ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
พบ
พบ

ไมพบ
ไมพบ
พบ
พบ
ไมพบ
พบ

พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ

พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ

เปอรเซ็นต
การปนเปอ น
50
50
75
75
75
100

จากขอมูลขางตนพบการปนเปอนซัลโมเนลลา จึงไดนําเนื้อไกตรวจหาซีโรวารเพื่อตรวจวาเปนซัลโมเนลลา
กลุมที่หามพบในเนื้อไก ตามเอกสารแนบทายกรมปศุสัตวที่ 1/2, (2544) คือ ตองปราศจากเชื้อ Salmonella spp.
โดยเฉพาะกลุม S. typhimurium, S. paratyphimurium และ S. enteritidis พบวาโรงฆาไกที่ 1 พบการปนเปอน
ของซัลโมเนลลาในขั้นตอนตางๆมี ซีโรวารที่ตางกันคือ S. corvallis และ S. kentucky ตามลําดับ โรงฆาไกที่ 2 พบ
การปนเปอนของซัลโมเนลลาที่เปนซีโรวารเดียวกันคือ
S. bovismorbificans สวนโรงฆาที่ 3 พบการ
ปนเปอนของซัลโมเนลลาในทุกขั้นตอน โดยเปนซีโรวาร S. corvallis และโรงฆาไกที่ 4 พบการปนเปอนของซัล
โมเนลลาในทุกขั้นตอนกัน แตเปนซีโรวาร S. albany จากผลการตรวจระดับซีโรวารจากโรงฆาทั้ง 4 โรงไมพบซัล
โมเนลลากลุมที่เปนอันตรายตามเอกสารแนบทายกรมปศุสัตวที่ 1/2, (2544) ดังแสดงในตารางที่ 3 แตยังพบการ
ปนเปอนของซัลโมเนลลาอยู ซึ่งสุภาพร และนอย (2545) ที่สุมเก็บเนื้อไก จากทุกแผงจําหนายในตลาดสดทั้ง 5
แหงในเขตเทศบาลนครขอนแกน โดยจําแนกซีโรวารในเนื้อไกจําแนกได 27 สายพันธุ ซีโรวารที่พบมาก ไดแก S.
Virchow (25.6%) S. Enteritidis (17.4%) และ S. Panama (7.4%) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 การปนเปอนของซัลโมเนลลาระดับซีโรวาร ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตโรงฆาไกขนาดเล็กจนถึงตลาด จาก
โรงฆาไกขนาดเล็กจํานวน 4 แหง
โรงฆาไกที่

1

2

3

4

1 หลังการถอนขน

-

-

S. Corvallis

S. Albany

2 หลังการชั่งน้ําหนัก

-

-

NA

NA

3 ขณะขึ้นรถขนสง

-

S. Bovismorbificans

NA

NA

NA

NA

NA

ขั้นตอนที่

4 ขณะขนสงถึงตลาด
5 ขณะขนสงถึงรานจําหนาย

S. Corvallis

-

NA

NA

6 ขณะอยูที่รานจําหนาย

S. Kentucky

S. Bovismorbificans

S. Corvallis

S. Albany
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3. จํานวน อีโคไล
ผลการวิเคราะหการปนเปอนอีโคไล พบวาโรงฆาที่ 1 มีการปนเปอนอีโคไลสูงกวาคามาตรฐาน เนื้อไก ณ
จุดที่อยูที่รานจําหนาย (5.5 x 103 cfu./g) ในขณะที่มาตรฐานเนื้อไกของประเทศไทยกําหนดไว (มกอช., 2548) วา
ตองมีจํานวนโคลิฟอรมไมเกิน 5.5 x 103 cfu./g สําหรับโรงฆาที่ 2 พบการปนเปอนอีโคไลที่ขั้นตอนขณะขึ้นรถขนสง
(ขั้นตอนที่ 3) ไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย (ขั้นตอนที่ 6) สวนโรงฆาที่ 3 พบการปนเปอนอีโคไลหลังการถอนขน (1) แต
มีการปนเปอนลดลงหลังการชั่งน้ําหนัก เนื่องจากมีการชุบน้ํารอนกอนการชั่งน้ําหนัก และเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในขณะ
ขนสงถึงตลาด (ขั้นตอนที่ 4) และขณะขนสงถึงรานจําหนาย (ขั้นตอนที่ 5) เนื่องจากการขนสงไกนั้นใชวิธีการวางไก
บนพื้นกระบะรถยนต โดยไมมีวัสดุปูรองพื้นกระบะ อาจทําใหมีการปนเปอนมากขึ้น สวนการปนเปอนที่ลดลง
ในขณะอยูที่รานจําหนาย (ขั้นตอนที่ 6) อาจมาจากการลางทําความสะอาดไกหลังการเอาเครื่องในออกกอ น
จําหนาย สําหรับโรงฆาที่ 4 พบการปนเปอนอีโคไลสูงกวาคามาตรฐานตั้งแตขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดทาย
เนื่องจากไกสัมผัสกับพื้นโดยตรง
คาเฉลี่ยของจํานวนอีโคไลในเนื้อไกที่สุมเก็บตัวอยางจากโรงฆาทั้ง 4 แหง ตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้น
สุดทาย พบการปนเปอนของอีโคไลมากที่สุดคือ ขณะเนื้อไกอยูที่จุดจําหนาย (ขั้นตอนที่ 6) โดยพบเฉลี่ย 9.0 x 106
cfu/g ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายกอนที่เนื้อไกจะถูกผูบริโภคซื้อไป รองลงมาคือขณะขนสงจากถึงรานจําหนาย (ขั้นตอน
ที่ 5) พบเฉลี่ย 6.0 x 106 cfu/g สวนจุดที่พบการปนเปอนนอยที่สุดคือ หลังการชั่งน้ําหนัก (ขั้นตอนที่ 2) พบเฉลี่ย
2.4 x 103 cfu/g อาจเนื่องมาจากโรงฆาไกบางแหงมีการชุบน้ํารอนใหหนังตึงกอนชั่งน้ําหนักจึงทําใหมีปริมาณอี
โคไล ลดลงนอยกวาหลังขั้นตอนการถอนขนดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การปนเปอนของอีโคไล ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตโรงฆาไกขนาดเล็กจนถึงตลาด จากโรงฆาไกขนาดเล็ก
จํานวน 4 แหง (cfu/g)
โรงฆาไกที่
ขั้นตอนที่
1 หลังการถอนขน
2 หลังการชั่งน้ําหนัก
3 ขณะขึ้นรถขนสง
4 ขณะขนสงถึงตลาด
5 ขณะขนสงถึงรานจําหนาย
6 ขณะอยูที่รานจําหนาย

1

2

3

4

เฉลี่ย

< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
5.5 x 103

< 100
< 100
2.9 x 106
2.4 x 104
2.4 x 107
1.2 x 107

1.9 x 104
1.7 x 103
7.0 x 102
1.5 x 104
2.3 x 104
1.8 x 103

8.5 x 103
7.7 x 103
5.6 x 103
1.2 x 104
8.2 x 103
2.3 x 104

6.9 x 103
2.4 x 103
7.3 x 105
1.6 x 104
6.0 x 106
9.0 x 106

สรุป
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ จากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย ตามลําดับ และ
บริเวณที่พบจุลินทรียทั้งหมดสูงที่สุด คือบริเวณรานจําหนาย จํานวนจุลินทรียรวมเกินมาตรฐานเนื้อไกของประเทศ
ไทย ที่กําหนดไว (มกอช., 2548) สวนการปนเปอนของซัลโมเนลลา และอีโคไลพบการปนเปอนเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ ในขั้นตอนตางๆ เชนกัน
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