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บทนํา
อาหารฮาลาลเปนอาหารของชาวมุสลิมทั่วโลกที่จําเปนตองบริโภคตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
จึงเปนเรื่องสําคัญที่การผลิตอาหารฮาลาลตองคํานึงถึงบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ในขณะเดียวกัน การ
ผลิตอาหารกลายเปนอุตสาหกรรมที่มีตั้งแตขนาดเล็ก แบบครัวเรือน ขนาดยอม และขนาดใหญ ที่ใชสถาน
ประกอบการเปนอาคารขนาดใหญ พรอมดวยเครื่องจักร อุปกรณที่มีกลไกชวยใหไดผลผลิตจํานวนมาก
อยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอความตองการอาหารฮาลาลทั่วโลก จึงมีการพัฒนาวิทยาการและเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร ในการผลิตอาหารเพื่อนํามาใชควบคูกับการผลิตตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนการทําใหไกสลบกอนเขาสู
กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลที่คํานึงถึงดานความปลอดภัยอาหาร ดานสุขลักษณะของอาหารและดาน
คุณภาพอาหาร รวมทั้งดานคุณคาทางโภชนาการดวย ดังนั้น การนํากระบวนการทําใหไกสลบโดยใชแกส
เขามาเปนสวนหนึ่งของการผลิตอาหารฮาลาลจะเปนการพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อจุดประสงคดังกลาว
ขางตนโดยสอดคลองกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาลดวยการวางหลักการดําเนินงานที่มีการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการบูรณาการกับระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร
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บทที่ 1
แนวความคิดในการทําใหไกสลบดวยแกส
ปจจุบันการทําใหไกสลบมีหลายวิธี และวิธีทําใหไกสลบดวยอุปกรณที่ใชกระแสไฟฟามีการพัฒนา
และมีความนิยมใชมานาน อยางไรก็ตาม กระบวนการทําใหไกสลบโดยใชกระแสไฟฟาผานลงสูอางน้ําที่
สวนหัวของไกจะลงไปสัมผัสนั้น ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการที่ทําใหไกจํานวนไมนอยไดรับความ
เจ็บปวดที่สามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้น จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาวิธีทําใหไกสลบโดยปรับเปลี่ยนการ
ใชกระแสไฟฟาเปนการใชแกส ซึ่งมีขอดี คือ
1. ไกไมมีความเครียดและความเจ็บปวด เนือ่ งจากการจับเคลื่อนยายไกเขาและออกจากภาชนะ
บรรจุที่มีชองผานสําหรับไกเขาและออก ขนาดไมเหมาะสม
2. ไมมีการแขวนไกบนราวแขวนเคลื่อนที่กอนกระบวนการทําใหสลบ ซึง่ ทําใหไกอยูในสภาพ
หอยหัวลงบนราวแขวนขณะราวแขวนเคลื่อนที่ซึ่งไกไมคุนเคยกับสภาพดังกลาวและเกิดความรูสึก
ตื่นตกใจโดยการแสดงออกดวยการกระพือปกและพยายามขยับเคลื่อนไหวรางกายเพื่อใหหลุดพน
จากราวแขวน
3. ไกหมดความรูสึกกอนถูกแขวนบนราวเคลื่อนที่เพื่อเขาสูขั้นตอนตัดเสนเลือด เพื่อเอาเลือดออก
4. ปองกันมิใหไกขนาดเล็กจนสวนหัวไมไดรับกระแสไฟฟาอยางพอเพียง จากน้ําในอางของ
เครื่องทําใหสลบดวยกระแสไฟฟา ทําใหไกไมหมดความรูสึก
5. คุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของเนือ้ ไดรับการปรับใหคงสภาพตามธรรมชาติของสัตว
6. ลดความเสียหายของเนื้อหรือสวนของรางกาย เนื่องจากกําลังของกระแสไฟฟาที่รุนแรง
7. ไกไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนการทรมานหรือที่ไมรุนแรง
8. ปองกันปญหาถูกกระแสไฟฟาดูด (pre-stun) ที่เปนการทรมานสัตวกอนเขาสูขั้นตอนการทํา
ใหสลบดวยกระแสไฟฟา
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บทที่ 2
นิยามและความหมาย
การทําใหไกสลบดวยแกส ตองสอดคลองกับบทบัญญัติศาสนาอิสลามที่ระบุถึงการผลิตอาหารฮา
ลาล คุณสมบัติของอาหารฮาลาลและความเหมาะสมของอาหารฮาลาล จึงจําเปนตองศึกษาและมีความ
เขาใจบทบัญญัติศาสนาอิสลามที่เกี่ยวของ ซึ่งไดประมวลและนํามาแสดงไว นอกจากนี้ ขอมูลจากการ
คนควาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลจากหลายประเทศก็นํามาประกอบกันไว ณ ที่นี้ดวย เพื่อเปนแนวทาง
นําไปสูความเขาใจที่แตละประเทศที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาดานอาหารแตกตางกันบาง แตไดมีการ
ดําเนินการใหอาหารฮาลาลของตนสอดคลองกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยมีการระบุรายละเอียด
ครอบคลุมดานตางๆไวดวย ดังนี้
ฮาลาล
มีความหมายทั่วไปวาสิ่งอนุมัติ ซึ่งจะตองไมใชฮารอม (สิ่งไมอนุมัติ หรือ หาม) เมื่อนํามาใช
ในทางศาสนาจะมีความหมายวาสิ่งที่ศาสนาอนุมัติและจะตองไมถูกปนเปอนหรือปะปนกับ
ฮารอม
ฮารอม
มีความหมายทั่วไปวา สิง่ ไมอนุมัติหรือหาม เมื่อนํามาใชทางศาสนาจะมีความหมายวา สิ่งที่
ศาสนาไมอนุมัติ หรือสิ่งที่ศาสนาหาม
นะยิส
หมายถึง สิง่ สกปรกในศาสนาอิสลาม และนับวาเปนฮาลามหรือสิง่ ทีท่ างศาสนาหามทั้งการใช
และการบริโภค
ซุบฮาต
หมายถึง สิง่ ทีน่ าเคลือบแคลงสงสัย ซึง่ ใหหลีกหาง
อาหารฮาลาล ตามขอแนะนําทั่วไปสําหรับการใชคําฮาลาล (General Guidelines for Use
of the Term “HALAL” - the Codex Alimentarius)คือ อาหารที่ไดรับอนุมัติภายใตศาสนาอิสลามและมี
คุณสมบัติ ดังนี้
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1. ไมมีการปนเปอ น หรือมีสวนประกอบ หรือปะปนดวยสิ่งที่ศาสนาไมอนุมัติ
2. ไมไดรับการเตรียมหรืออยูในขั้นตอนการผลิต หรือการขนสงและการเก็บโดยวิธหี รือโดย
ใชสิ่งที่ศาสนาไมอนุมัติ หรือไมปลอดจากสิง่ ที่ผดิ บทบัญญัติศาสนาอิสลาม
3. ไมปะปนกับกระบวนการหรือไมอยูในขั้นตอนการเตรียม การผลิต การขนสง และการ
เก็บทีท่ ําใหเกิดการสัมผัสโดยตรงกับอาหารที่ศาสนาไมอนุมัติตามขอ 1 และ 2
4. สามารถเตรียม ผลิต หรือเก็บในแผนกหรือกระบวนการผลิตที่เปนคนละสถานทีก่ ัน
กับสถานที่ผลิตอาหารที่ไมใชอาหารฮาลาลที่อยูในอาคารเดียวกัน

โดยมีการดําเนิน

มาตรการทีจ่ ําเปน เพื่อปองกันการสัมผัสกันระหวางอาหารฮาลาลและอาหารที่มใิ ชอาหาร
ฮาลาล
5. สามารถเตรียม ผลิต ขนสง หรือเก็บโดยการใชสิ่งที่เคยใชกับอาหารทีม่ ิใชอาหารฮา
ลาล หากมีการดําเนินกระบวนการและขั้นตอนการลางทําความสะอาดที่เหมาะสมตาม
ขอบังคับศาสนาอิสลามและมีการตรวจสอบควบคุมดวย
อาหารฮาลาล จากแนวทางทัว่ ไปในการผลิต การเตรียม การปฏิบัติ และการเก็บอาหารฮา
ลาล (Gerenal Guidelines on the Production, Preparation, Handling and Storage of HALAL
FOOD – Malaysian Standard)
หมายถึง อาหารดังตอไปนี้
1. อาหาร หรืออาหารที่ใสเครื่องปรุงอาหารที่ไมมีสวนใดหรือผลิตภัณฑใดของสัตวที่
ศาสนาไมอนุมัติหรือไมมีผลิตภัณฑของสัตวที่มิไดรับการฆาตามบทบัญญัติศาสนา
อิสลาม
2. อาหารที่ไมมีเครื่องปรุงอาหารที่กาํ หนดวาเปนนะยิส
3. อาหารที่ไมมีการเตรียม การแปรรูป หรือการผลิตโดยใชเครื่องจักรอุปกรณที่ปนเปอน
สิ่งที่เปน นะยิส
4. อาหารที่การเตรียม การแปรรูป การบรรจุหีบหอ การเก็บหรือการขนสงมีการแยก
สถานที่ดําเนินการออกจากอาหารอื่นที่ไมเปนไปตามขอบังคับที่ระบุในขอ 1,2 และ 3
หรือสิ่งทีเ่ ปน นะยิส
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นะยิส
คือ
1. สิ่งที่โดยธรรมชาติของสิ่งนั้นเองทําใหไมไดรับอนุมัติ เชน เนื้อสุกรและอนุพนั ธุ(สิ่งที่
ไดมาจากเนื้อสุกร)ทั้งหมด รวมทัง้ เลือด
2. อาหารฮาลาลที่ปนเปอนดวยสิ่งที่ไมไดรับอนุมัติ
3. อาหารฮาลาลที่สัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่ไมไดรับอนุมัติ
นะยิส
หมายถึง สิง่ สกปรกในศาสนาอิสลามและถือเปนหะรอมดวย คือ
1. สุนัขและสุกร
2. สุราและของมึนเมา
3. ซากสัตว หมายถึง สัตวที่ตายโดยไมไดเชือดตามหลักการอิสลาม ยกเวน ปลาและ
ตั๊กแตน
4. เลือดที่หลัง่ ริน น้าํ เหลือง น้ําหนอง ยกเวน อวัยวะ เชน ตับและมาม
5. ปสสาวะและอุจจาระของมนุษย และสัตว
6. สวนที่แยกออกจากสัตว ขณะที่สัตวยงั มีชีวิต ยกเวนผมและขน
7. นมทีเ่ นื้อสัตวของสัตวนนั้ ไมอนุญาตใหรับประทาน เชน นมลา นมแมว และนมสุกร
สิ่งตองหาม
คือ สิ่งที่ไมอนุญาตใหใช ดังตอไปนี้
1. แอลกอฮอลและสิ่งมึนเมาทุกชนิด
2. ผลิตภัณฑที่ทาํ จากเนื้อหมู ไขมันหมู และสวนประกอบของหมู เชน เจลาติน
3. เลือดสัตวทุกชนิดและผลิตภัณฑจากเลือด เชน เอ็นไซมบางชนิด
4. เยลลี่ และเจลาติน
5. ผลิตภัณฑทุกชนิดที่ผลิตมาจากหะรอม
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สิ่งที่นา สงสัย
คือ สิ่งทีน่ าเคลือบแคลงสงสัย ซึ่งอิสลามใหหลีกหาง ไดแก
1. ไขมันสัตว
2. ไขมันเนย ใชผสมแปงทําใหรว น
3. เจลาตินจากเนื้อ
4. บริวเวอรยีสต
5. เนยแข็ง
6. คอลเลสเตอรอล
7. คอลลาเจน
8. ไดกลีเซอไรด
9. เอนไซม
10. กรดไขมัน
11. กลีเซอไรด
12. กลีเซอรอล / กรีเซอรีน
13. กลีเซอรอลสเตียเรต
14. ไกลโคเจน
15. ฮอรโมน
16. โปรตีนจากสัตว
17. เลซิติน
18. มอลโตเด็กตรีน
19. มารชเมลโล
20. โมโนกรีเซอรไรด
21. ฟอสโฟลิปด
22. เรนนิน / เรนเนต
23. ซูริมิ
24. หางนม
25. ยีสต
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ฮาลาล ของมาตรฐานสากลฮาลาลัน ตอยยีบา (HALAALAN THOYYIBA Global Standard)
หมายความถึงสิ่งที่อนุญาติใหใชไดหรือสอดคลองตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
อาหารฮาลาล
คือ อาหารที่สอดคลองตามขอกําหนดศาสนาอิสลามและไดรับอนุญาตใหชาวมุสลิมบริโภค
อาหารฮาลาล ของสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล-มาตรฐานอาหารฮาลาล
หมายถึง อาหารที่อนุมัติใหแกมุสลิมในการบริโภคและใชประโยชนโดยปราศจากสิง่ ตองหามตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม
อาหารฮารอม
หมายถึง อาหารที่ไมอนุมตั ิแกมุสลิมในการบริโภคและใชประโยชนและเปนอาหารที่ไดมาจากสิง่
ตองหามตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม
หมายถึง หลักการที่มุสลิมตองถือปฏิบัติโดยยึดถือตัวบทจากอัลกุรอานและฮะดีษ
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บทที่ 3
หลักการผลิตอาหารฮาลาล
หลักการผลิตเพื่อใหไดอาหารฮาลาลที่เปนไปตามบทบัญญัตศิ าสนาอิสลาลจะมาจากขอมูลของ
คําและความหมายตางๆทีน่ ํามาประมวลและวิเคราะหแลวสรุปได ดังนี้
1. มาตรการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การคัดเลือก การตรวจรับ การเก็บรักษา การขนสงและ การ
พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบทัง้ หลายที่จะนํามาผลิตหรือแปรรูปในขั้นตอนที่ตอเนื่องกันไป
มาตรการและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆดังกลาวขางตนตองถูกตองตามบทบัญญัติศาสนา
อิสลาม โดยปราศจากการปนเปอนจากสิง่ ปฏิกูลและการปนเปอนอืน่ รวมทัง้ การมีสขุ อนามัยสวนบุคคล
2. การออกแบบและการกอสรางอาคารสถานที่ผลิต เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่
เกี่ยวของกับการผลิต
การวางรูปแบบสถานที่ การจัดวางพื้นที่ การกําหนดแบบแผนการผลิต(Product flow patterns)
และ การใชสอยเครื่องจักร อุปกรณตลอดจนการคัดเลือกบุคคลากรและคุณสมบัติรวมทัง้ วิธปี ฏิบัติงาน
จะตองทําใหมนั่ ใจไดวาสามารถปองกันการปนเปอนนะยิสหรือฮารอม และปองกันสัตวนําโรคและสัตวที่
กอใหเกิดการปนเปอนฮารามหรือนะยิส และทําใหสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานผลิตเปนไปตามขอกําหนด
ของอาหารฮาลาล
3.สัตวทนี่ ํามาผลิตอาหารฮาลาล เมื่อเขาสูข ั้นตอนการฆาตองยังมีชวี ิต
4.กระบวนการทําใหสัตวสลบไมทาํ ใหสัตวเสียชีวิต
5.การเสียชีวิตของสัตวจะมาจากกระบวนการเอาเลือดออก
6.สัตวไดรับการปฏิบัติอยางมีเมตตาธรรมและไมรุนแรง
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บทที่ 4
แนวความคิดเพื่อออกแบบการทําใหไกสลบดวยแกส
แนวทางและหลั ก การคิด ที่ จ ะนํ า มาเป น เกณฑพิ จ ารณาออกแบบวิ ธี ทํา ใหไ ก ส ลบดว ยแก ส ที่
สามารถนํามาปรับใชไดในทางปฏิบัติและสอดคลองกับวิชาการทางวิทยาศาสตร เครื่องจักรและแกสที่ใช
ในการทําใหไกสลบ รวมทั้ง เทคโนโลยีที่พัฒนาจะประกอบดวย
1. สอดคลองกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
2. การใหหลักประกันสําหรับวิธกี ารนําไกเขาสูก ระบวนการผลิตอยางมีมนุษยธรรมและไมมีการ
กระทํารุนแรงหรือเปนการทรมานสัตว
3. สมควรมีความเหมาะสมกับขนาดของสัตวปก เพื่อมิใหกระทบตอพฤติกรรมตามธรรมชาติ
4. ไมกอใหเกิดความเสีย่ งตอสุขภาพหรือเปนอันตรายสําหรับมนุษย
5. เนื้อไกไมมีสารตกคางหรือการปนเปอนที่ขดั กับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
6. สมควรงายตอการใชและการบริหารจัดการ
7. ไมตองใชแรงงานมนุษยเพิม่ ขึ้น
8. มีความเชื่อถือไดสูง
9. ไมทําใหเนื้อไกเสื่อมหรือดอยคุณภาพหรือเสียหาย
10. ทําใหมีการเอาเลือดออกอยางถูกวิธีตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและสัตวเลือดออกอยางเหมาะสม
11. ไมกอใหเกิดปญหาในขัน้ ตอนการถอนขน
12. ไมกอปญหาดานจุลชีพ
13. ไมเพิ่มปญหาตอสภาวะแวดลอม
14. ไมเพิ่มคาใชจา ยในการผลิตโดยไมจําเปน
15. สภาวะสลบเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและหมดความรูสึกตัวนานพอสําหรับขัน้ ตอนการตัดเสนเลือดเพื่อ
เอาเลือดออก
16. สามารถคัดแยกไกตายหรือไมเหมาะสมแกการบริโภคออกจากขัน้ ตอนทําใหสลบ
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บทที่ 5
การพิจารณาคุณสมบัติของแกส
แกสที่จะนํามาใชตองมีคณ
ุ สมบัติและใหผล ดังนี้
1. สัตวไมควรไดรับความระคายเคืองจากการสัมผัสแกส หรือแกสมีความระคายเคืองจนกระตุน ให
สัตวเคลื่อนทีอ่ อกหาง
2. การหมดความรูสึกควรเร็วและไมกอใหเกิดความเครียด
3. สภาวะสลบควรมีผลยาวนานพอเพียง
4. แกสไมควรมีผลขางเคียงทีท่ าํ ใหเนื้อกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค
5. แกสควรมีความหนาแนน (หนักหรือเบา) กวาอากาศเพื่องายตอบรรจุเขาไปในกลองบรรจุไก โดย
ที่กลองบรรจุอาจถูกยกหรือวางลงเพื่อสัมผัสกับแกส เชน แกสไนโตรเจนอาจมีประสิทธิภาพในการทํา
ใหสลบดีแตมีความหนาแนนเทากับอากาศ จึงเปนการยากที่จะควบคุมขณะใชงานอยูในระบบ
6. ควรเปนแกสทีส่ ามารถใชไดในโรงงานไดอยางปลอดภัย
7. แกสควรมีราคาถูก
ดังนัน้ ผูเชีย่ วชาญดานแกส จึงแนะนําใหพิจารณาใช CO2 และ Argon (Ar) ซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามหลักการขางตน และมีการทําการคนควา วิจัย ทดลอง และติดตามการ
ปฏิบัติในโรงงานซึ่งแสดงประสิทธิผลดี โดยเลือกใชแกสหรือแกสผสมในอัตราสวนที่เหมาะสม
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บทที่ 6
ประวัติการพัฒนากระบวนการทําใหไกสลบดวยแกส
การพัฒนาเพื่อใชแกสทําใหปศุสัตวสลบ เกิดขึ้นนานพอสมควร กอนที่จะเกิดแนวความคิดในการ
นําแกสมาใชทําใหไกสลบ แกสที่ใชในการทําใหปศุสัตวสลบคือ คารบอนไดออกไซด ดังนั้น จึงมีการนํา
แกสคารบอนไดออกไซด มาทดลองกอนแกสชนิดอื่น ขณะเดียวกันมีการพิจารณาเครื่องจักรและอุปกรณที่
จะนํามาใชอยางเปนระบบในกระบวนการทําใหสลบดวย เพราะแนวคิดการพัฒนามีจุดประสงครวมถึงการ
พัฒนาดานสวัสดิภาพสัตว การปรับปรุงคุณภาพเนื้อใหเหมาะสมกับนวตกรรมดานการปรุงอาหารดวยสูตร
อาหารแบบใหม การลดความสูญเสียเนื้อที่ดอยคุณภาพจนตองคัดแยกออกจากกระบวนการผลิตเพราะไม
เหมาะสมแกการบริโภค และการพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อไกที่มาจากไกที่มีการพัฒนาดานสายพันธุให
มีขนาดรางกายใหญขึ้นและน้ําหนักมากขึ้น ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในตลาดเพราะราวแขวนไกมีขนาดของสวน
ที่ใชแขวนขาไกคงที่ จึงทําใหไมสามารถแขวนขาของไกพันธุใหญใหอยูในทาแขวนที่ทําใหไกไดรับกระแสไฟฟา
จากเครื่องทําใหสลบอยางเหมาะสม จนทําใหการใชกระแสไฟฟาไมอาจทําใหไกสลบและไกไมตายหลัง
กระบวนการเอาเลือดออก และยังทําใหไกมีชีวิตเมื่อลงไปในน้ํารอนของถังลวกขน
ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ารประมวลและวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งรอบด า น เพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการทําใหไกสลบอยางเปนระบบ นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลไดพิจารณาถึงพันธุไกและประเภท
ไก เนื่องจากไกมีความแตกตางทางสรีระ และทางกายวิภาค เปนอยางมาก เมื่อเทียบกับปศุสัตวอื่น รวมทั้ง
การพิจารณาขอมูลของกระบวนการทําใหมนุษยสลบดวย เชน การที่มนุษยมีความทนทานตอความเขมขน
ของคารบอนไดออกไซด อีกทั้งการพิจารณารูปแบบของกระบวนการทําใหสลบ เพื่อใหมีความยืดหยุนใน
รูป แบบ กล า วคื อ มี รู ป แบบหลายลั ก ษณะเพื่ อ ให เ หมาะสมกั บลั ก ษณะของฟาร ม ที่ มีร ะบบการเลี้ ย ง
แตกตางกัน
จากการทดลองมีการนําแกสชนิดอื่นมาทดสอบเปรียบเทียบกันดวย เพื่อประเมินและแสวงหาแกส
ที่เหมาะสมสําหรับการใชงานในทางปฏิบัติ จนกระทั่งมีการทดลองผสมแกสหลายชนิดเขาดวยกัน โดยใช
ความเขมขนของแกสแตกตางกัน รวมทั้งการลดความเขมขน หรือควบคุมความเขมขนของออกซิเจนพรอม
กันดวย ดวยสภาพการทดลองดังกลาวจึงมีการใหนามของการทําใหสลบของแกสนี้ดวยวา การทําใหสลบ
ภายใตบรรยากาศที่ถูกควบคุม (Controlled Atmosphere Stunning) แกสอื่นที่นํามาทดลองไดแก ซีนอน
(Xenon) , คริปตอน (Krypton )และ อารกอน (Argon) เพราะมีคุณสมบัติทําใหสิ่งมีชีวิตหมดความรูสึกตัว
โดยที่แกส ซีนอนมีผลทําใหหมดความรูสึกในสภาพความดันของบรรยากาศปกติ สวนอารกอนและค
ริปตอนมีผลทําใหหมดความรูสึกในสภาพความดันของบรรยากาศสูงกวาปกติ อยางไรก็ตามแกสอารกอน
สามารถทําใหสัตวและสัตวปกสลบโดยหมดความรูสึกอยางรวดเร็วในสภาพความดันของบรรยากาศปกติ
ไดดวย หากมีการปรับปรุงความหนาแนนหรือความเขมขนของแกส โดยปกติความหนาแนนของแกส
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ทั้ง 3 ไดแก แกสอารกอน แกสซีนอน และแกสคริปตอน คือ 0.94 เปอรเซ็นต, 0.05 พีพีเอ็ม (PPM) และ 1.0
พีพีเอ็ม (PPM) ตามลําดับ และมีขอมูลชัดเจนวาในปจจุบันราคาของแกสซีนอนและคริปตอนสูงมาก จึงทํา
ใหยังไมมีการคนควาทดลองเพิ่มเติมตอไปสําหรับการนํามาใชทําใหไกสลบ ในทางตรงกันขาม แกส
ไนโตรเจนมีอยูตามธรรมชาติอยางมากมาย คือ ประมาณ 79 เปอรเซ็นต ในบรรยากาศปกติ แตแกส
ไนโตรเจนมีคุณสมบัติเบากวาอากาศ จึงเปนการยากที่จะควบคุมใหแกสอยูภายในระบบเครื่องทําใหสลบ
อยางคงที่ แตแกสอารกอน มีคุณสมบัติหนักกวาอากาศ จึงทําใหสามารถควบคุมใหแกสอยูภายในระบบ
เครื่องโดยไมยากนัก การคนควาทดลองยังดําเนินการในสวนสรีระและกายวิภาคของสัตวปก และมีขอมูล
ที่ชี้วาการทําใหไกสลบโดยวิธีทําใหไกอยูในบรรยากาศที่มีปริมาณแกสออกซิเจนต่ําอยางรวดเร็ว สามารถ
ทําใหการหมดความรูสึกเกิดขึ้นอยางนุนนวล และราบรื่น ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของการทําใหหมด
ความรูสึก ดังนั้นการคนควาทดลองจึงมุงเนนไปที่แกสอารกอนอีกแกสหนึ่ง โดยใหแกสอารกอนเขาไป
ทดแทนปริมาณแกสออกซิเจน และผลปรากฏวาหากทําใหแกสออกซิเจนมีปริมาณนอยกวา 2 เปอรเซ็นต
ในสภาพบรรยากาศของแกสอารกอนจะสามารถทําใหไกสลบ โดยสอดคลองกับหลักสวัสดิภาพสัตวปก
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บทที่ 7
ความกาวหนาในการพัฒนากระบวนการทําใหไกสลบดวยแกส
ขณะที่การพัฒนาวิธีทําใหไกสลบดวยแกสดําเนินไป วิธีทําใหไกสลบดวยกระแสไฟฟาก็มีการ
พัฒนาใหกาวหนาไปดวยโดยการพัฒนาการออกแบบเครื่องมือผลิตกระแสไฟฟา ของเครื่องทําใหไกสลบ
ดวยกระแสไฟฟา โดยสามารถทําใหรูปทรงของคลื่นกระแสไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายรูปแบบ
เพราะการคนควาพบวา รูปทรงคลื่นกระแสไฟฟา (Sine wave) มีรูปทรงเดียวและทําใหเกิดแรงดัน
กระแสไฟฟาสูงเปนชวงๆและตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ จนมีผลใหผนังเสนเลือดฝอยในอวัยวะภายในและ
กลามเนื้อหลายแหงแตกจนมีเลือดออกมาคั่งเปนบริเวณกวาง หากเลือดออกนอยจะเห็นเปนจุดเลือด หาก
เลือดออกมากจะเห็นเปนจ้ําเลือด ซึ่งทําใหเนื้อมีคุณภาพดอยลงหรือทําใหตองตัดสวนนั้นทิ้งไป
การค น ควา เกี่ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงรู ป ทรงคลื่น กระแสไฟฟ าไดกา วหน า ต อไป จนสามารถ
ออกแบบและเปลี่ยนแปลงรูปทรงที่จุดออนของรูปทรงแบบดั้งเดิมที่กอผลเสียดานการผลิตเนื้อไกหลาย
ประการ ดังนั้น วิธีการทําใหไกสลบดวยแกสจึงตองพัฒนาใหกาวหนาตอไปเพื่อใหเกิดความเหมาะสมใน
การใชงานยิ่งขึ้น โดยพัฒนาดานการผสมผสานแกสที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายอยางในระยะตน และ
ผสมผสานแกสในระดับความหนาแนน หรือความเขมขนตางๆในระยะตอมา รวมทั้งการคนควาทดลอง
เพื่อพัฒนาการใชแกสคารบอนไดออกไซดใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพราะเปนแกสที่มีตนทุนการผลิตต่ํา ใน
การนี้การทดลองจึงใชหลักการและขอมูลวิทยาศาสตรที่เปนตนแบบแลวนํามาพัฒนาเพิ่มเติมตอไป ขอมูล
วิทยาศาสตรที่เปนตนแบบ คือ การใชแกสคารบอนไดออกไซดในปริมาณความหนาแนนสูง หรือเขมขน
มากกวา 55 เปอรเซ็นตในอากาศ การใชแกสออกซิเจนในปริมาณต่ํามาก คือ นอยกวา 2 เปอรเซ็นตใน
แกสอารกอน การนําแกสคารบอนไดออกไซดและแกสอารกอนมาผสมกันในอัตราสวนหลายแบบ แกสตอง
มีคุณสมบัติไมกอความระคายเคืองกับระบบรับรูและสัมผัสของไกหรือไมกระตุนใหไกเดินหนีและหลีกหาง
จากการคนควาทดลองสามารถสรุปผลไดในระดับหนึ่ง ดังนี้
1. ไกเริ่มเขาสูสภาวะหมดความรูสึกภายในเวลาประมาณ 13 วินาที
2. ไกอยูในสภาพหมดความรูสึกเปนเวลานานประมาณ 2 นาที
3. การตัดเสนเลือดเพื่อเอาเลือดออกตองทํากอน 2 นาทีหลังจากไกสลบแลว ซึ่งการออกแบบใน
ขั้นตอนทําการฆาสัตว สามารถทําใหเวลาระหวางไกสลบและการตัดเสนเลือดสั้นมาก คือนอย
กวา 20 วินาที
4. การตัดเสนเลือดที่เปนไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามจะทําใหไกตายอยางรวดเร็วและไม
เจ็บปวดระหวางขั้นตอนการเอาเลือดออก
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5. การคนควาทดลองเพื่อปรับปรุงใหสภาวะสลบของไกนานขึ้น และการออกแบบในขั้นตอนทํา
การฆาสัตวใหเหมาะสมจะทําใหสามารถทําการผลิตไดรวดเร็วและไดปริมาณมากภายในเวลาเทา
เดิม
6. การคนควาทดลองเพื่อออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชแกสตางชนิดกันแตนํามาเชื่อม
เปนแนวติดตอกันเพื่อใหทํางานตอเนื่องกันและเสริมประสิทธิภาพซึง่ กันและกันจะสามารถพัฒนา
ระบบการทําใหไกสลบดวยแกสดีขึ้น
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บทที่ 8
การพัฒนาดานสุขอนามัยการผลิตและดานคุณภาพเนื้อไก
โดยทั่วไปแกสจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในเลือดของไก ดังนั้น การคนควาจึงมีการทดลอง
เกี่ยวกับปริมาณเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลที่เกิดขึ้นในขั้นตอนเอาเลือดออก

และการคนควาเกี่ยวกับ

คุณภาพเนื้อไกรวมทัง้ ดานสุขลักษณะดวย
จากการคนควาทดลองสามารถสรุปผลได ดังนี้
1. ปริมาณเลือดออกจากรางกายไกภายในระยะเวลาประมาณ 2 นาที ตามหลักวิชาการสุขศาสตร
เนื้อสัตวและการผลิตเนื้อสัตวจะมีจาํ นวนปกติเมื่อเปรียบเทียบปริมาณเลือดที่ไดจากขั้นตอนการ
เอาเลือดออกโดยใชวิธีการทําใหไกสลบดวยกระแสไฟฟา ดังนั้น จึงไมมีผลเสียดานสุขอนามัยเนื้อ
และคุณภาพเนื้อ
2. สภาพบกพรองหรือรอยตําหนิของซากไกไดแก ปลายปกช้ําแดง รอยช้าํ เลือดบริเวณเสนเลือด
ดําของปก รอยช้ําเลือดบริเวณโคนปก สภาพเลือดคั่งตามเสนเลือดดําของปก รอยช้ําเลือดของ
เนื้อสวนหนาอก และสภาพกระดูกหัก เปนตน มีจาํ นวนลดลง
3. การทําใหไกสลบดวยแกสทําใหคาความเปนกรดดาง ของเนื้อลดลงในเวลาสั้นกวาการทําให
ไกสลบดวยกระแสไฟฟา ซึ่งมีผลดานคุณภาพเนื้อ คือ เนื้อนุมขึน้ และลดเวลาทํางานในบาง
ขั้นตอนการผลิต
4. การใชแกสจะไมทําใหเกิดคราบอุจจาระรอบทวารไก เนือ่ งจากกระแสไฟฟาทําใหกลามเนื้อ
กระตุก เกร็งและสั่นจนทําใหอุจจาระที่อยูบริเวณปลายลําไสใหญเคลื่อนที่ออกมาทางรูทวาร ซึ่ง
คราบอุจจาระเหลานี้จะปนเปอนลงในอางน้ําของเครื่องทําใหสลบดวยกระแสไฟฟา ทั้งนี้ไกอาจจะ
กิ น หรื อ สู ด น้ํ า อุ จ จาระเข า ไปในร า งกาย ทํ า ให มี ผ ลลบด า นสุ ข อนามั ย เนื้ อ และคุ ณ ภาพเนื้ อ
เนื่องจากการปนเปอนดังกลาว
5. แกสสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการออกซิเดชั่น และ รีดั๊กชั่น (the
oxidation/reduction potentials) ของกลามเนื้อ ซึง่ นําไปสูการยืดอายุการเก็บเนื้อกอนการ
บริโภคเนื่องจากอัตราการเกิดกลิ่นหืนชาลง เพราะการเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกซิเดชั่นของ
ไขมัน และเนือ้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสีคือมีสีคล้ําชาลง เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเม็ดสีใน
กลามเนื้อ
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บทที่ 9
ขอแนะนําในการทําใหสลบดวยแกส
1. แกสผสมในอัตราสวน 30% คารบอนไดออกไซด(Carbon dioxide) และ 60% อารกอน(Argon) ใน
อากาศ และ ออกซิเจน(Oxygen) นอยกวา 2%
2. 90% แกสอารกอน(Argon) ในอากาศ
3. 40% คารบอนไดออกไซด(Carbon dioxide) ในอากาศ
ทั้งนี้ สัตวตองสัมผัสแกสไมเกิน 2 นาที
ขอควรระวังสําหรับการปฏิบัติงานกับแกส
1. แกส คารบอนไดออกไซด(Carbon dioxide) และแกสอารกอน( Argon )ไมใชสําหรับการหายใจ
ดังนัน้ การปองกันการรั่วไหลจึงสําคัญมาก เพราะปริมาณแกสทัง้ สอง หากมีมากในอากาศจะมีผลตอ
ระบบการหายใจและการทํางานของสมอง รวมทั้งสวนอืน่ ของรางกายจนทําใหมีการทํางานผิดปกติ
2. การมีแกสออกซิเจน( Oxygen )ปริมาณมากกวาปกติในอากาศจะมีความเสีย่ งและอันตรายจาก
การเกิดติดไฟไดงายหรือเกิดการระเบิด ดังนัน้ หากแกสออกซิเจน( Oxygen )มีอยูในอากาศใน
ปริมาณมากกวา 20.9% จะทําใหเกิดการสันดาปภายในงายจนอาจทําใหเกิดการติดไฟเองหรือเกิด
การระเบิดขึ้น
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บทที่ 10
กลไกการทํางานของแกสในรางกายไก
เมื่อไกถูกนําไปใหสัมผัสกับแกส โมเลกุลของแกสจะกระจายเขาสูปอด กระแสเลือด สวนตางๆ
ของรางกายและสมอง เมื่อระดับความเขมขนและปริมาณแกสในเลือดมีมากจนเกินพอดี เลือดก็จะเกิด
สภาวะความเปนกรด (คาความเปนกรดของเลือดมากขึ้น) ทําใหการหายใจเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
อัตราการหายใจและดานความลึกของการหายใจ อัตราการเตนของหัวใจและความดันเลือดก็เปลี่ยนแปลง
ดว ย ตอ มา จะตามด ว ยการกดศูน ย ก ารหายใจในสมองที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การอ า ปากหายใจอย า งช า ๆ
ขณะเดียวกันคาความเปนกรดของน้ําไขสันหลังก็เพิ่มขึ้นดวย จนรางกายเริ่มเขาสูสภาวะหมดความรูสึก
และไมรูสึกถึงความเจ็บปวดรวมทั้งสมองไมรับรูตอสิ่งกระตุนรอบขาง ในที่สุด ไกก็หมดความรูสึกหรือ
สลบ
นอกจากนี้ เนื่องจากไกมีระบบการหายใจที่แตกตางกวาสัตวอื่นเปนพิเศษ ทั้งทางสรีระและทาง
กายวิภาค จึงทําใหไกมีการตอบสนองตอแกสอยางรวดเร็วและทําใหเวลาที่ใชในการสัมผัสแกสไมนาน
กอนเขาสูสภาวะสลบ
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บทที่ 11
หลักการทําใหไกสลบเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล
1. สัตวถูกทําใหสลบชั่วคราว และฟนคืนสติเขาสูการรับรูปกติภายใน 5 นาที หลังจากกระบวนการ
ทําใหสลบ
2. การทําใหสลบไมเปนเหตุทําใหสัตวตาย หรือเกิดอาการบาดเจ็บถาวรแกสัตว
3. ควรใหการเอาใจใสและทําใหสัตวไดรับความเจ็บปวดและทนทุกขทรมานลดลงจากขัน้ ตอนการ
ฆาสัตวและเอาเลือดออก
4. สัตวทนี่ ํามาผลิตอาหารฮาลาลตองไดรับการเอาใจใสอยางเหมาะสม
5. ไกที่ตายเนื่องจากวิธีการฆาแบบฮาลาลเทานัน้ จึงสามารถนําเขาสูขั้นตอนการลวกในถังน้าํ รอน
ของกระบวนการถอนขน
6. สัตวไมไดรับการทรมานหรือทําใหเจ็บปวดกอนเขาสูขนั้ ตอนการฆาและเอาเลือดออก
7. สัตวที่จะถูกฆาเพื่อเอาเลือดออกตองมีชีวติ หรือพบวามีชีวิตอยูในขณะที่เขาสูขนั้ ตอนการฆาเพื่อ
เอาเลือดออก
8. การเอาเลือดออกตองสมบูรณ
9. สัตวไมมีการเคลื่อนไหวดิน้ รนหรือรูสึกถึงความเจ็บปวดขณะมีดตัดผานลําคอ
10. สัตวมีความเคลื่อนไหวหลังจากผานการใชมีดตัดหลอดลม หลอดอาหารและเสนเลือดแลว
เนื่องจากสัตวจะตายเพราะเลือดออก
11. สัตวเขาสูสภาวะสลบอยางสงบ
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มาตรฐานสินคาปศุสัตว นายรณชัย จวงพานิช ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงาน สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสตั ว และนางสาวนิดารัตน ไพรคณะฮก หัวหนาฝายรับรองโรงงานผลิตภัณฑ
ปศุสัตวสงออก สวนตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา
ปศุสัตว ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจแกไขเอกสารหลักการของระบบทําใหไกสลบดวยแกสในการ
ผลิตอาหารฮาลาล ฉบับนี้ใหบรรลุไปไดดวยดี
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