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บทคัดยอ
การศึกษาเพื่อประเมินผลของการทดแทนรําละเอียดในอาหารสุกร ดวยหยวกกลวยและเศษผักหมักโดย
แบงกลุมทดลองเปน กลุมที่ 1 สุกรไดรับอาหารขนตลอดการทดลองเปนสุกรกลุมควบคุม กลุมที่ 2 สุกรไดรับอาหาร
ขนที่ทดแทนรําละเอียดในอาหารดวยหยวกกลวยและเศษผักหมัก 12.5, 25 และ 37.5 % ในอาหารสุกรระยะ
น้ําหนักตัว 30-55, 55-80 และ 80-100 ก.ก. ตามลําดับ กลุมที่ 3 สุกรไดรับอาหารขนที่ทดแทนรําละเอียดในอาหาร
ดวยหยวกกลวยและเศษผักหมัก 25, 37.5 และ 50 % ในอาหารสุกรระยะน้ําหนักตัว 30-55, 55-80 และ 80-100
ก.ก. ตามลําดับ กลุมที่ 4 สุกรไดรับอาหารขนที่ทดแทนรําละเอียดในอาหารดวยหยวกกลวยและเศษผักหมัก 37.5,
50 และ 62.5 % ในอาหารสุกรระยะน้ําหนักตัว 30-55, 55-80 และ 80-100 ก.ก. ตามลําดับ วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ โดยใชสุกรลูกผสม ดูร็อค x (ลารจไวท x แลนดเรซ) จํานวน 64 ตัว แบงออกเปน 8 ซ้ําๆ ละ 2 ตัว
เลี้ยงสุกรโดยใหอาหารแบบเต็มที่ 2 ครั้งตอวันสําหรับผลการทดลองทางดานประสิทธิภาพการผลิตเพื่อทดสอบ
อาหาร พบวา ในชวงระยะน้ําหนักตัว 30-55 ก.ก. สุกรที่กินอาหารขนซึ่งเปนกลุมควบคุม ใหผลดีที่สุด อยางไรก็ตาม
สุกรกลุมที่ 2 มีแนวโนมของอัตราแลกน้ําหนัก และตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว ดีกวาสุกรกลุมควบคุม
ไมพบความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ของระยะเวลาที่ใชเลี้ยง อัตราการเจริญเติบโต และอัตราแลกน้ําหนัก ของ
สุกรกลุมควบคุม สุกรกลุมที่ 2 และ 3 ในสุกรระยะน้ําหนักตัว 55-80 ก.ก. รวมทั้งสุกรในกลุมที่ 3 ตนทุนคาอาหาร
ตอการเพิ่มน้ําหนักตัวถูกที่สุด สําหรับสุกรระยะสุดทาย ที่น้ําหนักตัว 80-100 ก.ก. สุกรกลุมควบคุมยังคงใหคา
ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุด เชนเดียวกัน แตสุกรกลุมที่ 4 มีตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัวถูกที่สุดทั้งนี้
เมื่อผสมอาหารหมักที่ผลิตจากหยวกกลวยและเศษผักรวมกับอาหารขนปริมาณที่มากขึ้น จะทําใหระยะเวลาที่ใช
เลี้ยงสุกรนานมากขึ้นเปนลําดับ และสงผลถึงคุณภาพซากที่ดีขึ้นเปนลําดับตามไปดวย ดังนั้นสรุปไดวา สามารถใช
อาหารหมักที่ผลิตจากหยวกกลวยและเศษผักหมัก ทดแทนรําระเอียด 25, 37.5 และ 50 เปอรเซ็นต ในอาหารสุกร
ระยะน้ําหนักตัว 30-55, 55-80 และ 80-100 กิโลกรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ : เศษผักและหยวกกลวยหมัก รําละเอียด สุกร
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ABSTRACT
Feeding trial with growing-finishing pigs was carried out to investigate the effects of the
substitution for fine rice bran in the diets with fermented banana stalk and vegetable waste. The
treatments were: a control diet was a total concentrate feed, diet 2 was the control diet which
substituted for fine rice bran with 12.5, 25, 37.5 % of fermented banana stalk and vegetable waste in
30-55, 55-80 and 80-100 kgBW of the pigs, diet 3 was the control diet which substituted for fine rice
bran with 25, 37.5 and 50% of fermented banana stalk and vegetable waste in 30-55, 55-80 and 80100 kgBW of the pigs and diet 4 was the control diet which substituted for fine rice bran with 37.5, 50
and 62.5 % of fermented banana stalk and vegetable waste in 30-55, 55-80 and 80-100 kgBW of the
pigs. The experiment was designed as a complete randomization into 8 replications, with two pigs per
replication, to give a total 64 Duroc x (Large White x Landrace) pigs. For feeding trial during 30-55
kgBW of the pigs, the control group showed the best result for productive performances; however, feed
conversion ratio (FCR) and feed cost per kilogram of weight gain (kgWG) of the pigs fed diet 2 tended
to be better than the control. There were no significant (p>0.05) difference of experimental period,
average daily gain (ADG) and FCR of the pigs fed control diet, diet 2 and 3 during 55-80 kgBW.
Otherwise the pigs fed diet 3 had the cheapest feed cost per kgWG. For the last period at 80-100 kgBW
of the pigs, it was found that the pigs fed the control diet had the best productive performances;
however, the pigs fed diet 4 had the cheapest feed cost per kgWG. However, the more of fermented
banana stalk and vegetable waste was included in the diet, the longer rearing period was spended with
better results of carcass quality. In conclusion, fermented banana stalk and vegetable waste could
substitute for fine rice bran not more than 25, 37.5 and 50 % in diet at 30-55, 55-80 and 80-100 kgBW
of the pigs.
Keywords : fermented vegetable wastes and banana stalk, fine rice bran, pig

คํานํา
อาหารสัตวสําเร็จรูปสําหรับสุกรมีราคาคอนขางสูง ทําใหเกษตรกรรายยอย ตองมีการประยุกตใชผลพลอย
ไดจากการเกษตรที่มีอยูในทองถิ่นมาเปนแหลงของอาหารสุกร เพราะถาใชอาหารขนในการเลี้ยงเพียงอยางเดียว
ทําใหกําไรที่เกษตรกรควรจะไดรับลดลง จําเปนตองมีวิธีการที่จะสามารถชวยลดตนทุนคาอาหารในการผลิตสุกรลง
ได ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ทําการทดลองโดยใชเศษผัก และหยวกกลวย เพื่อเปนวัตถุดิบที่ใชในการทดแทนการใชรํา
ละเอียดในอาหารสุกร ในรําละเอียดมีโปรตีนอยูประมาณ 12 เปอรเซ็นต มีคุณสมบัติเปนยาระบาย ถาใชเปน
สวนประกอบในสูตรอาหารสัตวในปริมาณสูง จะทําใหสัตวถายอุจจาระเหลว (สุกัญญา, 2539) กองอาหารสัตว
(2551) รายงานวาตนกลวยมีปริมาณโปรตีนคิดจากน้ําหนักแหงเพียง 2.5 เปอรเซ็นต มีเยื่อใยคอนขางต่ําจึง
สามารถใชตนกลวยเปนอาหารเลี้ยงสุกร ในสวนเศษผักไดจากผักสดเพราะกอนสงตลาดเพื่อจําหนายตลาด ผักจะ
ไดรับการแตงใบที่มีสภาพไมสมบูรณออกประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต ถูกตัดออกใหเหลือสวนที่มนุษยจะนําไป
บริโภค (จริงแท, 2538) การนําเศษผักมาใชเลี้ยงสัตวซึ่งทําใหอยูในรูปของผักหมักก็เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ผลิตแลวยังเปนการนําวัสดุเหลือใชในแตละทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดชวยในการลดตนทุนและเพิ่มกําไร
จากการทดลองของ Nguyen et al. (2005) ทดลองอาหารเหลวหมักในสุกรระยะรุน-ขุน พบวา ตนทุนการผลิตตอ
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอ1 กิโลกรัม ต่ํากวาอาหารขนที่ไมไดหมัก อาหารหมักอาจจะชวยปรับปรุงสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและสุขภาพของสุกรไดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมไดหมัก (Hong and Lindberg, 2007) ซึ่ง Brook
et al. (2003) ไดสรุปขอดีของการใชอาหารหมัก ไว 3 ประการหลักๆ คือ 1) ปรับปริมาณการกินไดของสุกร อาหาร
หมักที่มีคุณภาพ ชวยคงสภาพการเจริญของเซลลเยื่อบุผนังลําไสเล็ก 2) อาหารในสภาพกรด ชวยในการควบคุม
เชื้อโรค ทั้งการปนเปอนในอาหาร และในระบบทางเดินอาหาร และชวยในการยอยโปรตีนในสุกรเล็ก ซึ่งสภาพความ
เปนกรดในกระเพาะอาหารยังไมเพียงพอ 3) เปนแหลงแลคติคแอซิดแบคทีเรีย ซึ่งมีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติค ชวย
ใหจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารสวนปลาย

อุปกรณและวิธีการ
สุกรลูกผสม ดูรอค x (แลนดเรซ x ลารจไวท) แบงออกเปน 3 ชวง คือ น้ําหนักตัว 30-55, 55-80 และ 80100 กิโลกรัม ตามลําดับ จํานวน 64 ตัว สุมสุกรเปน 4 กลุม ๆ ละ 16 ตัว แบงเปน 8 ซ้ําๆ ละ 2 ตัว โดยมีเพศผูตอน
และเพศเมียในแตละกลุมทดลองจํานวนเทาๆ กัน เลี้ยงโดยใชอาหารหมัก (หมักในอัตราสวนของ พืช น้ําตาล และ
เกลือเม็ด 100: 4 : 1 ) คือเศษผักและหยวกกลวย ในสัดสวน 1:1 ผสมกับอาหารขนเพื่อทดแทนรําละเอียดในสูตร
อาหารขน (ตารางที่ 1) การคํานวณสูตรอาหารมีองคประกอบความตองการโภชนะของสุกรตาม NRC (1998)
อาหารทดลองทั้ง 4 กลุม ไดแก กลุม 1 เปนกลุมควบคุมใชอาหารขน แบงสูตรอาหารเปน 3 ระยะ ตามน้ําหนักสุกร
กลุม 2 ใหอาหารหมัก 12.5, 25 และ37.5 % ตามลําดับระยะสุกร กลุม 3 ใหอาหารหมัก 25, 37.5 และ 50 %
ตามลําดับระยะสุกร กลุม 4 ใหอาหารหมัก 37.5, 50 และ 62.5 % ตามลําดับระยะสุกร วางแผนการทดลองแบบ
CRD บันทึกน้ําหนักเริ่มตนทดลองน้ําหนักเพิ่มทุก 2 สัปดาห น้ําหนักสุดทายการทดลอง และปริมาณอาหารที่กินแต
ละวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะสุมสุกรกลุมละ 8 ตัว (เพศผูตอน 4 ตัวและเพศเมีย 4 ตัว) ฆาเพื่อประเมินคุณภาพ
ซากในรูปเปอรเซ็นตซากตามมาตรฐาน USDA วิเคราะหผลการทดลองโดย Analysis of variance และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple range Test (Steel and Torrie,1980)
ตารางที่ 1 แสดงสูตรอาหารทดลองทั้ง 4 กลุมการทดลอง
วัตถุดิบอาหาร (เปอรเซ็นตน้ําหนังแหง)
สูตรอาหาร

ชวงน้ําหนักสุกร
30-55 กิโลกรัม
ชวงน้ําหนักสุกร
55-80 กิโลกรัม

1
2
3
4
1
2

ปลายขาว รําละเอียด กากถั่วเหลือง
44.9
44.9
44.9
44.9
48.2
46.9

25
21.8
18.75
15.63
30
22.5

26
26
26
26
17.5
19
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อาหารหมัก
−
3.2
6.25
9.38
−
7.5

วัตถุดิบ
ปลีกยอย*

ราคา
14.48
14.24
14.01
13.77
13.79
13.07
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วัตถุดิบอาหาร (เปอรเซ็นตน้ําหนังแหง)
สูตรอาหาร

ชวงน้ําหนักสุกร
80-100 กิโลกรัม

ปลายขาว รําละเอียด กากถั่วเหลือง

3
4
1
2
3
4

46.9
46.9
51.4
51.4
51.4
51.4

18.75
15
30
18.75
15
11.25

19
19
14
14
14
14

อาหารหมัก

วัตถุดิบ
ปลีกยอย*

11.25
15

ราคา
12.79
12.51
13.26
12.42
12.14
11.86

−
11.25
15
18.75

* วัตถุดิบปลีกยอย ประกอบดวย ไดแคลเซียมฟอสเฟต (P18) CaCO3 เกลือ และพรีมิกซ ปริมาณ 1, 1, 0.35 และ 0.25 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง
ตามลําดับ

จากผลการวิเคราะหตัวอยางเศษผักหมัก (ตารางที่ 2) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของเศษผักและหยวกกลวยที่ผาน
การหมัก 3-14 วัน นําคาเฉลี่ยของเศษผักหมักรวมกับหยวกกลวยหมัก พบวาปริมาณ วัตถุแหงโปรตีน ไขมัน เถา
เยื่อใย แคลเซียม และฟอสฟอรัส มีคาเทากับ 9.51, 7.23, 7.51, 15.84, 14.99, 0.28 และ 0.49 เปอรเซ็นตของวัตถุ
แหง ตามลําดับ และมีปริมาณพลังงานรวม 3,364 Kcal/kg ซึ่งเปนคาเฉลี่ย ที่นําไปใชสําหรับประกอบสูตรอาหาร
ทดลองสุกรโดยทดแทนในสวนของรําละเอียด ถึงแมจะมีระดับโปรตีนต่ํากวารําละเอียดเกือบครึ่งหนึ่ง แตสามารถใช
เปนแหลงพลังงานได และมีความนากินมากกวาถึงแมจะมีเยื่อใยสูง แตมีน้ําอยูเปนองคประกอบสูง มากกวา 90 %
ตารางที่ 2 ปริมาณโภชนะในเศษผักสดและหยวกกลวยสดและเศษผักและหยวกกลวยที่ผานการหมักที่ระยะเวลา
3-14 วัน
ตัวอยาง
เศษผักสด
เศษผักหมัก
หยวกกลวยสด
หยวกกลวยหมัก
เศษผักหมัก +หยวก
กลวยหมัก (เฉลี่ย)

ปริมาณโภชนะ (% ของวัตถุแหง)
วัตถุแหง โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส
6.35
14.18 6.70 11.42 11.60
0.69
0.43
10.63 13.52 8.87 19.05 15.35
0.23
0.47
8.02
1.68 8.98 22.80 22.64
0.14
0.56
8.39
0.94 6.14 12.63 14.62
0.32
0.51
9.51

7.23

7.51

15.84

14.99

0.28

0.49

พลังงาน
3,770
3,579
2,987
3149
3364

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการใชอาหารหมักตอประสิทธิภาพการผลิตของสุกรในระยะน้ําหนักตัว 30-55 ก.ก. สุกรกลุมที่ 1 ถึง 4
ไดรับอาหารหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียดที่ 0, 12.5, 25 และ 37.5 % ตามลําดับ โดยอาหารขนที่สุกร
กลุมควบคุม กลุมที่ 2, 3 และ 4 ไดรับมีปริมาณรําละเอียดแสดงในตารางที่ 1 สุกรกลุมที่ 2, 3 และ 4 ไดรับ มี
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ปริมาณอาหารหยวกกลวยและผักหมัก คิดเปนน้ําหนักแหง (air dry) แสดงในตารางที่ 1 จากผลการทดลองใน
ตารางที่ 3 พบวา สุกรกลุมที่ 1 ที่เปนกลุมควบคุม ใหประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุด คือจํานวนวันทดลองนอยที่สุด
ตารางที่ 3 ผลของการใชอาหารหมักตอประสิทธิภาพการผลิตของสุกรระยะน้ําหนักตัว 30-55 กิโลกรัม
กลุมที2่

รายการ

1
16
31c
53.65b
1.72a
0.74a
2.39b
34.61b

จํานวนสุกรทดลอง (ตัว)
จํานวนวันทดลอง (วัน)
ปริมาณการกินไดทั้งหมด (ก.ก.)
ปริมาณการกินไดเฉลี่ยตอวัน (ก.ก./วัน)
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอวัน (ก.ก./วัน)
อัตราแลกน้ําหนัก
ตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 ก.ก. (บาท)

2
16
36c
55.23b
1.52b
0.68a
2.28b
32.61b

3
16
48b
61.15b
1.28c
0.51b
2.61b
32.10b

4
16
83a
84.64a
1.02d
0.30c
3.45a
47.52a

SEM1
2.70
1.91
0.05
0.26
0.09
1.36

1

Standard error of mean square
ในแถวเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)
2
กลุมที่ 1 กลุมควบคุม สุกรไดรับอาหารขนเพียงอยางเดียว กลุมที่ 2, 3 และ 4 สุกรไดรับอาหารหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียดที่
12.5, 25 และ 37..5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
a,b,c,d

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสุกรกลุมที่ 3 และ 4 และมีแนวโนมที่ดีกวาสุกรในกลุมที่ 2 มี
ปริมาณการกินไดเฉลี่ยตอวัน มากกวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อใชหยวกกลวยและผัก
หมัก ทดแทนรําละเอียดในปริมาณมากขึ้น สุกรกลุมควบคุมมีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด (p<0.05) ถึงแมจะมี
คาความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับสุกรกลุมที่ 2 ก็ตาม สําหรับอัตราแลกน้ําหนักของสุกรกลุมที่ 1, 2และ 3
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) โดยที่สุกรกลุมที่ 2 มีแนวโนมของอัตราแลกน้ําหนักดีที่สุด และตนทุน
ค า อาหารต อ น้ํ า หนั ก ตั วที่ เ พิ่ มขึ้ น 1 kg (บาท) ของสุ ก รกลุ มที่ 2 ถู ก กว า กลุ มควบคุ ม และใกล เ คี ย งกั บ กลุ มที่ 3
(p>0.05) ทั้งนี้เนื่องจากการใชอาหารเศษผักและหยวกกลวยหมัก ทดแทนรําละเอียด 12.5 % ในอาหารสุกรระยะ
น้ําหนักตัว 30-55 kg ทําใหตนทุนคาอาหารตอกิโลกรัม ถูกกวากลุมควบคุม จากประสิทธิภาพการผลิตอื่นๆ
โดยเฉพาะ ระยะเวลาที่ใชเลี้ยง อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินได ของสุกรกลุมที่ 2 ถึง 4 มีคาต่ํากวา ทั้งนี้ใน
อาหารสุกรระยะน้ําหนักตัว 30-55 ก.ก.เมื่อคิดเปนปริมาณเศษผักและหยวกกลวยหมัก ในรูปสด ซึ่งมีคาน้ําหนัก
แหงในสภาพ air dry หรือเทียบกับอาหารขนหรือ as fed basis เพียง 9.72 % ดังนั้นในอาหารสูตรที่ 2, 3, และ 4
ในปริมาณ 1 ก.ก. ตองใชอาหารหมักสดถึง 3.29, 6.43 และ 9.65 ก.ก. ดังนั้นการใหผักและหยวกกลวยหมักพรอม
กับอาหารขน จึงสงผลใหปริมาณการกินไดเมื่อคิดเปนน้ําหนักแหงลดลงเปนลําดับ เมื่อเทียบสุกรกลุมควบคุมซึ่งกิน
อาหารขนเพียงอยางเดียว เนื่องจากสุกรระยะนี้ ความจุของกระเพาะยังไมสามารถขยายตัวไดมาก จึงเปนขอจํากัด
ในการกินอาหารที่มีเยื่อใยและน้ําที่เปนองคประกอบอยูมาก ดังนั้นการใชเศษผักและหยวกกลวยหมักผสมใน
อาหารขนสุกรจึงยังไมเหมาะสําหรับเลี้ยงสุกรที่ระยะน้ําหนักตัว 30-55 ก.ก.
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ประสิทธิภาพการผลิตสุกรที่ระยะน้ําหนักตัว 55-80 ก.ก. (ตารางที่ 4) สุกรในกลุมที่ 1 ถึง 4 ไดรับอาหารที่
ผสมหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียดที่ 0, 25, 37.5 และ 50 ตองใชอาหารหมักสดถึง 0, 7.72, 11.57
และ 15.43 ก.ก.จะเห็นไดวา ปริมาณการกินไดของสุกรกลุมที่ 1 ถึง 4 มีคา 2.08, 2.29, 1.94 และ 2.06 กิโลกรัม
น้ําหนักแหงตอวัน สุกรในระยะนี้ สามารถปรับความจุของกระเพาะไดมากขึ้น ทําใหสามารถกินอาหารที่มีเยื่อใย
และน้ําเปนองคประกอบไดมากขึ้น ทําใหผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4 พบวา จํานวนวันที่ใชในการเพิ่ม
น้ําหนักอัตราการเจริญเติบโต ของสุกรในกลุมที่ 1 ถึง 3 แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สุกรในกลุม
ที่ 2 ที่ไดรับอาหารหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียด 25 % มีปริมาณอาหารที่กินไดตอวันมากที่สุด
ตารางที่ 4 ผลของการใชอาหารหมักตอประสิทธิภาพการผลิตของสุกรระยะน้ําหนักตัว 55-80 กิโลกรัม
รายการ
จํานวนสุกรทดลอง (ตัว)
จํานวนวันทดลอง (วัน)
ปริมาณการกินไดทั้งหมด (ก.ก.)
ปริมาณการกินไดเฉลี่ยตอวัน (ก.ก./วัน)
อัตราการเจริญเติบโต (ก.ก./วัน)
อัตราแลกน้ําหนัก
ตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น1 ก.ก. (บาท)

กลุมที2่
1
16
38b
77.89bc
2.08b
0.73a
2.89ab
39.82b

2
16
37b
83.69ab
2.29a
0.72a
3.23b
42.26ab

3
16
36b
69.04c
1.94c
0.71a
2.75b
35.17b

4
16
44a
89.18a
2.06bc
0.58b
3.77a
47.17a

SEM1
—
1.05
2.02
0.03
0.02
0.09
1.11

1

Standard error of mean square
ในแถวเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)
2
กลุมที่ 1 กลุมควบคุม สุกรไดรับอาหารขนเพียงอยางเดียว กลุมที่ 2, 3 และ 4 สุกรไดรับอาหารหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียดที่
25, 37.5 และ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
a,b,c,d

โดยมากกวาสุกรในกลุมที่ 1 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมแตกตางจากสุกรในกลุมที่ 4 แต
อยางไรก็ตาม สุกรในกลุมที่ 4 มีคาอัตราแลกน้ําหนักที่มากที่สุด สงผลใหตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1
ก.ก. เทากับ 47.17 บาท มากกวากลุมควบคุม คือ 39.82 บาท คอนขางมาก สําหรับสุกรกลุมที่ 2 มีคาอัตราแลก
น้ําหนักที่มากรองลงมา ตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 ก.ก. เทากับ 42.26 บาทจึงไมเหมาะในทาง
เศรษฐกิจ ที่จะนําอาหารหยวกกลวยและผักหมัก มาทดแทนรําละเอียด 25 หรือ 50 % มาใชเลี้ยงสุกรระยะนี้ ถึงแม
สุกรในกลุมที่ 2 จะใหขอมูลดานประสิทธิภาพการผลิตอื่นๆ เปนที่นาพอใจก็ตาม แตเมื่อใชอาหารหยวกกลวยและ
ผักหมัก มาทดแทนรําละเอียด 37.5 % ในอาหารสุกร (สุกรกลุมที่ 3) นอกจากจะใหประสิทธิภาพการผลิตที่ดีแลว
ตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น1 ก.ก. (บาท) ถูกที่สุด (35.17 บาท)
ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรในระยะขุนที่ น้ําหนักตัว 80-100 ก.ก. (ตาราง 5) สุกรตั้งแตกลุมที่ 1 ถึง 4
ไดรับอาหารหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียด 0, 37.5, 50 และ 62.5 % ตามลําดับ ตองใชอาหารหมักสด
ถึง 0, 11.57, 15.43 และ 19.29 ก.ก. ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 5 พบวา จํานวนวันทดลองแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สุกรกลุมที่ 1 ไดรับอาหารสูตรควบคุม ใชระยะเวลาในการเลี้ยงนอยที่สุด คือ 29 วัน
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และสุกรกลุมที่ 3 ใชเวลานานที่สุด คือ 52 วัน การเพิ่มปริมาณหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียด มากขึ้น
ในสูตรอาหาร มีผลตอปริมาณอาหารที่กินไดตอวัน (p<0.05) จึงสงผลใหใชระยะเวลาในการเลี้ยงที่นานขึ้น รวมทั้ง
สงผลถึงอัตราการเจริญเติบโต แตอยางไรก็ตาม อัตราการเจริญเติบโตของสุกรในกลุมที่ 2 นอยกวากลุมควบคุม
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตผลมาจากอัตราแลกน้ําหนักของสุกรที่สูงกวากลุมควบคุม ถึงแมจะไม
แตกตางทางสถิติกับกลุมควบคุมก็ตาม จึงทําใหตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงสุกรกลุมที่ 2 ใหน้ําหนักเพิ่ม 1 ก.ก. ใน
สุกรกลุมที่ 2 มีตนทุนที่แพงที่สุด สําหรับสุกรในกลุมที่ 4 ซึ่งมีจํานวน 15 ตัวที่ใชในการทดลอง เนื่องจากมีสุกร 1 ตัว
ขาเสีย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในชวงการชั่งน้ําหนักสุกรทดลอง ทําใหไมสามารถดําเนินการทดลองตอได จึงจําเปนตอง
ตาราง 5 ผลของการใชอาหารหมักตอประสิทธิภาพการผลิตของสุกรระยะน้ําหนักตัว 80 -100 กิโลกรัม
รายการ
จํานวนสุกรทดลอง (ตัว)
จํานวนวันทดลอง (วัน)
ปริมาณการกินไดทั้งหมด (ก.ก.)
ปริมาณการกินไดเฉลี่ยตอวัน (ก.ก./วัน)
อัตราการเจริญเติบโต (ก.ก./วัน)
อัตราแลกน้ําหนัก
ตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 ก.ก. (บาท)

กลุมที2่
1
16
29b
62.03
2.51a
0.71a
3.45
45.73

2
16
40ab
75.89
2.08a
0.62ab
3.80
47.24

3
16
52a
81.31
1.69b
0.49bc
3.61
43.87

4
15
48ab
68.85
1.48b
0.44c
3.72
43.76

SEM1
—
2.42
3.36
0.06
0.03
0.15
1.86

1

Standard error of mean square
ในแถวเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)
2
กลุมที่ 1 กลุมควบคุม สุกรไดรับอาหารขนเพียงอยางเดียว กลุมที่ 2, 3 และ 4 สุกรไดรับอาหารหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียดที่
37.5, 50 และ 62.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
a,b,c,d

คัดออกจากการทดลอง ถึงแมเมื่อคิดคาเฉลี่ยของตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงสุกรกลุมที่ 4 ใหน้ําหนักเพิ่ม 1 ก.ก.จะ
ถูกที่สุด คือ 43.76 บาท แตประสิทธิภาพการผลิตอื่นๆ ไดแก อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินไดเฉลี่ยตอวัน ที่
ต่ําสุด และต่ํากวาสุกรกลุมควบคุม และสุกรกลุมที่ 2 อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทางสถิติ การที่ตนทุนต่ําสุดจึง
เนื่องมาจากปริมาณอาหารที่กินไดตอวันเมื่อคิดเปนน้ําหนักแหงต่ําสุด ทําใหตองใชระยะเวลาในการเลี้ยงที่นานขึ้น
ดังนั้นถาในการเลี้ยงสุกรระยะน้ําหนักตัว 80-100 ก.ก. ใหมีตนทุนต่ําสุด โดยไมตองคํานึงถึงระยะเวลาในการเลี้ยง
การใชหยวกกลวยและผักหมักในอาหาร ทดแทนรําละเอียด 62.5 % สามารถใชได และชวยลดตนทุนการเลี้ยงได
โดยสามารถใชอาหารหยวกกลวยและผักหมักในรูปสด 19.29 ก.ก. ตออาหารขน 1 ก.ก.
จากผลการประเมินคุณภาพซากหลังสิ้นสุดการทดลอง ดังแสดงในตาราง 6 จะเห็นไดวา เปอรเซ็นตซากไม
แตกตางทางสถิติระหวางกลุมทดลอง แตจากคาเฉลี่ยสุกรในกลุมที่ 2 มีแนวโนม (p>0.05) ของเปอรเซ็นตซากที่
มากที่สุด แตผลจากการใชอาหารหยวกกลวยและผักหมักที่เพิ่มขึ้น ของสุกรตั้งแตกลุมที่ 2 ถึง 4 ทําใหระยะเวลา
การเลี้ยง จากน้ําหนักตัว 30 ก.ก. จนทําน้ําหนักได ประมาณ 100 ก.ก. ยาวนานขึ้น (p<0.05) สงผลชัดเจนกับ
ปริมาณไขมันสะสม จากคาตัวชี้วัดคือ ความหนาไขมันสันหลังที่ลดลงตามลําดับของสุกรทั้ง 4 กลุม ซึ่งสุกรกลุมที่ 4
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มีความหนาไขมันสันหลังต่ําสุด (p<0.05) นอกจากนี้ยังมีคาเฉลี่ยของคาพื้นที่หนาตัดเนื้อสัน 45.88 ตร.ซ.ม.
มากกวากลุมควบคุม (41.29 ตร.ซ.ม.) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
(p>0.05) กับสุกรกลุมที่ 2 และ 3 เชนเดียวกับผลตอความหนาไขมันสันหลังที่ลดลง หรือการสะสมไขมันที่ต่ํา จาก
การใชอาหารหยวกกลวยและผักหมักที่เพิ่มขึ้น ของสุกรตั้งแตกลุมที่ 2 ถึง 4 ทําใหระยะเวลาการเลี้ยง จากน้ําหนัก
ตัว 30 ก.ก. จนทําน้ําหนักได ประมาณ 100 ก.ก. ยาวนานขึ้น (p<0.05) ตามลําดับ เมื่อคํานวณคาเปนเปอรเซ็นต
เนื้อแดงของซาก สุกรในกลุมที่ 4 มีเปนเปอรเซ็นตเนื้อแดงของซากเฉลี่ย 59.17 % มากที่สุด มากกวา (p<0.05)
กลุมควบคุมและกลุมที่ 2 และ 3
ตาราง 6 ผลของการใชอาหารหมักตอคุณภาพซากของสุกรเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
Item
จํานวนที่วัดซาก(ตัว)
น้ําหนักสุกรกอนฆา (ก.ก.)
น้ําหนักซากอุน (ก.ก.)
เปอรเซ็นตซาก
ความยาวซาก (ซ.ม.)
ความหนาไขมันสันหลัง (ซ.ม.)
พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน(ตร.ซ.ม.)
เปอรเซ็นตเนื้อแดง
1

กลุมที่
1
2
3
4
8
8
8
8
100.71 102.89 101.75 100.75
72.17 76.62 73.63 70.98
71.66 74.47 72.36 70.45
78.07 75.97 78.50 79.38
2.50a
2.41a
2.15a 1.68b
41.29b 41.67ab 41.81ab 45.88a
55.69b 56.30 b 57.30b 59.17a

SEM1
0.59
0.61
0.48
0.89
0.09
0.79
0.36

Standard error of mean square.
ในแถวเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)

a,b,c,d

อยางไรก็ตาม สุกรในกลุมที่ 4 ซึ่งใชอาหารหมักหยวกกลวยและผักหมัก ทดแทนรําละเอียด 37.5, 50 และ
62.5 % (air dry basis) ในสูตรอาหารสุกร 3 ระยะ ถึงแมจะใหขอมูลคุณภาพซากที่ดีที่สุด แตตนทุนคาอาหารใน
การเลี้ยงที่มากที่สุด เนื่องมาจากระยะเวลาในการเลี้ยงที่ยาวนานของสุกรกลุมที่ 4 (172 วัน) เมื่อเทียบกับสุกรกลุม
ที่ 3 (135 วัน) และกลุมควบคุม (98 วัน) จะใชเวลาในการเลี้ยงนานกวาสุกรกลุมที่ 3 และกลุมควบคุม ถึง 37 และ
74 วัน ตามลําดับ แมใหคาของเปอรเซ็นตเนื้อแดงที่มากกวาก็ตาม ดังนั้นแผนการใหอาหารของสุกรกลุมที่ 3 นาจะ
เหมาะกวา ทางดานของตนทุนคาอาหาร และผลผลิตที่ได แตตองคํานึงระยะเวลาเลี้ยงที่นานกวาของสุกรกลุม 3
กับกลุมควบคุม ที่นานกวา 37 วัน เนื่องจากจะสงผลใหตนทุนดานอื่นที่มากขึ้น ไดแก คาแรงงาน คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมโรงเรือน เปนตน
ผลจากการหมักโดยใชสัดสวนผักตอน้ําตาลทรายแดงตอเกลือในอัตราสวน 100:4:1 โดยการหมักในถังปด
สนิท การหมักเปนวิธีการเก็บถนอมพืชอาหารสัตวโดยการทํางานของแลคติคแอซิดแบคทีเรียในสภาพธรรมชาติที่
ปราศจากอากาศ ซึ่งจะใชประโยชนจากคารโ บไฮเดรตที่ละลายน้ําไดที่มีอยูใ นพืช ไดผลผลิตเปนกรดแลคติ ค
(Lactic acid) และกรดอะซิติค (Acetic acid) ทําใหพืชหมักมีคา pH ลดลง (อารีรัตน, 2546) แลคติคแอซิด
แบคทีเรียเปนจุลินทรียชนิดอิงอาศัย (Epiphytic bacteria) พบอยูทั่วไปตามชิ้นสวนของพืช โดยจะเพิ่มจํานวนใน
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ระหวางการเก็บเกี่ยวและการหมักพืช ซึ่งในระหวางการหมักจะมีการแขงขันกับจุลินทรียชนิดอื่นๆ แตจะมีมากนอย
แค ไหนขึ้ น อยูกั บลั กษณะของพื ช ปริ มาณวั ต ถุแ ห ง ปริ มาณและองค ป ระกอบของน้ํ าตาลที่มีอ ยู ใ นพื ช รวมทั้ ง
คุณสมบัติเฉพาะของแลคติคแอซิดแบคทีเรีย เชน ความทนตอกรดและแรงดันออสโมซีส (Osmotic pressure) (ธีร
พร, 2546)
ผลจาการวัดคา pH ของเศษผักและหยวกกลวยหมัก ซึ่งวัดหลังจากหมักไปแลวเปนเวลา 3, 5, 7 และ 14
วัน เศษผักหมักมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90, 3.76, 3.64 และ 3.43 ตามลําดับ ซึ่งมีคา pH ลดลงอยางชาๆ แตหยวก
กลวยหมัก มีการลดลงของคา pH เร็วกวาหลังจากผานการหมัก 3, 5, 7 และ 14 วัน จาก 4.26 เปน 3.98, 3.34
และ 3.25 ตามลําดับ โดยหลักการแลวพืชหมักที่มีคุณภาพดีควรมีคา pH ประมาณ 4.2 หรือต่ํากวานี้ (สายัณห,
2540) ซึ่งสอดคลองกับ Mikkelsen and Jensean (1997) โดยการใชอาหารสุกรในสภาพเหลวทําการกหมักใหมี
pH ระหวาง 3.5 – 4.5 ก็จะมีปริมาณของ กรดแลคติค กรดอินทรีย และแอลกอฮอล เปนผลผลิตเชนเดียวกัน ซึ่ง
พบวาอาหารดังกลาวชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรและประสิทธิภาพการใชอาหารเพื่อเจริญเติบโต
ไดดี ทั้งนี้เนื่องมาจากอาหารหมักชวยลด pH ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมทําการหมักซึ่ง
มี pH ในอาหาร 5.5 ถึง 6.1 (Scholten et al., 1999) ซึ่งการนําเศษผักมาหมักผักสดจะตองไมมีสารพิษหรือยาฆา
แมลง กรณีที่เปนเศษผักจากตลาดที่อาจปนเปอนยาฆาแมลง การลางผักอยางถูกวิธี เปนหนทางหนึ่งในการชวยลด
สารเคมีนั้นได โดยใชโซเดียมไบคารบอเนต 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 20 ลิตร แชทิ้งไวนาน 15 นาที จะลดปริมาณสารพิษ
ไดรอยละ 90-95 (พรพิมล, 2545)

สรุปและขอเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาจากขอมูลระยะเวลาการเลี้ยงที่ไมนานจนเกินไป ผนวกกับตนทุนคาอาหารที่ถูกที่สุด และมี
ประสิทธิภาพการใชอาหารของสุกรไมแตกตางจากการใชอาหารขนเพียงอยางเดียว รวมทั้งมีคุณภาพซากที่ดี
สามารถใชอาหารหมักที่ผลิตจากหยวกกลวยและเศษผักหมัก ทดแทนรําระเอียด 25, 37.5 และ 50 เปอรเซ็นต ใน
อาหารสุกรระยะน้ําหนักตัว 30-55, 55-80 และ 80-100 กิโลกรัม ตามลําดับ
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