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Digestibility of Yeast Treated Noodle 
Fragments to Replace Broken Rice in 

Weanling Pig Diet
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Abstract

Objective—To investigate the nutrient digestibility of weaning pig feeds that used yeast fermented noo-
dle fragments with different levels in replacing broken rice.

Materials and Methods—Sixteen 4-weeks old commercial cross bred (Duroc × Large White × Land-
race) piglets were divided into 4 groups, with 4 replications in a completely randomized experimental de-
sign. Each pig was in an individual digestibility cage for 14 days (first 7 days in preliminary and another 
in collecting period) to test 4 diet formulas that used yeast fermented noodle fragments with 4 levels (0, 
50, 75 and 100 percentages, respectively) in replacing broken rice. Nutrient of feed, feces and urine of the 
pigs were analyzed and used to indicate feed digestibility. 

Results—Digestibility coefficient of protein, organic matter, fiber and energy were similar high level in 
all groups but nitrogen free extract (NFE) digestibility coefficient was higher in group 3 (98.02 % of dry 
matter) than in other groups (P<0.05). 

Conclusion—The most appropriate usage of yeast fermented noodle fragments replaced broken rice was 
at 75 percentage level, because the digestibility coefficient of NFE and of other nutrients and weight gain 
of pigs were higher at this level than at other levels. However, yeast fermented noodle fragments may 
completely replace broken rice in weaning pig feeds without affecting pig health and nutrient digestibility.
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การย่อยได้ของเศษก๋วยเตีย๋วหมกัยสีต์ทดแทนปลายข้าวในสูตร
อาหารสุกรหลงัหย่านม

ยิง่ลกัษณ์  มูลสาร1*, ปรีชา มูลสาร1

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการย่อยไดข้องโภชนะในสูตรอาหารลูกสุกรระยะหลงัหย่านมท่ีใชเ้ศษ

ก๋วยเต๋ียวหมกัดว้ยยสีตท์ดแทนปลายขา้วในระดบัต่าง ๆ 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใชล้กูสุกรผสมสามสายพนัธ์ุ (Duroc 

× Large White × Landrace) ระยะหลงัหยา่นม (อาย ุ4 สปัดาห์) จ�านวน 16 ตวั แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 

4 ซ�้ าๆ ละ 1 ตวั เล้ียงบนกรงทดสอบการยอ่ยได ้ของอาหารทดลอง 4 สูตร ซ่ึงใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกั

ยสีตอ์บแหง้ทดแทนปลายขา้วในสูตรอาหาร 4 ระดบั ไดแ้ก่ ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ของปลายขา้ว

ในสูตรอาหาร ตามล�าดบั วเิคราะห์โภชนะในอาหาร มลู และปัสสาวะของสุกรทดลอง เพ่ือใชบ่้งช้ีถึง

การยอ่ยไดข้องโภชนะในอาหาร

ผลการศึกษา ค่าสมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องโปรตีน สารอินทรีย ์เยือ่ใย และพลงังาน ในอาหารทดลอง

ทั้ง 4 สูตร อยูใ่นระดบัสูง และใกลเ้คียงกนั (P>0.05) แต่พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องไนโตรเจน

ฟรีเอก็ซ์แทรค ในสุกรทดลองกลุ่มท่ี 3 (ร้อยละ 98.02) สูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ (P<0.05)

ข้อสรุป การใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยีสตท์ดแทนปลายขา้วในสูตรอาหารลูกสุกรระยะหลงัหยา่นมท่ี

เหมาะสมท่ีสุด คือ ระดบัร้อยละ 75 เน่ืองจากมีค่าสมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องโภชนะในระดบัสูง โดย

เฉพาะไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรค และสุกรทดลองมีน�้าหนกัตวัเพิม่ข้ึนดีกวา่ทุกกลุ่ม อยา่งไรกต็ามอาจ

ใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนปลายขา้วในสูตรอาหารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สุกร และการยอ่ยไดข้องอาหารทดลอง 
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บทน�า

 สุกร เป็นสัตวก์ระเพาะเด่ียว โดยทัว่ไปจะใชค้าร์โบไฮเดรตท่ียอ่ยไดง่้าย  เช่น แป้ง หรือ

คาร์โบไฮเดรตจากธญัพชื โดยเฉพาะปลายขา้วเป็นแหลง่พลงังานหลกั ปัญหาส�าคญัท่ีพบในสุกร ระยะ

หลงัหยา่นม คือ เกิดอาการทอ้งร่วง เน่ืองจากระบบยอ่ยอาหารของลกูสุกรยงัพฒันาไม่เตม็ท่ี เอนไซม์

ท่ียอ่ยแป้งในล�าไสเ้ลก็ยงัมีไม่เพยีงพอ ไม่สามารถใชป้ระโยชนข์องแป้งจากปลายขา้วไดม้ากนกั  เม่ือ

มีการเปล่ียนอาหารหลกัจากนม เป็นอาหารผง จึงท�าให้สุกรมีการย่อยไดต้ �่า และยงัมีปัจจยัดา้น

ความเครียดจากการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ท�าใหส้มดุลของจุลินทรียใ์นระบบทาง

เดินอาหารเสียไป เป็นผลใหล้กูสุกรทอ้งร่วงไดง่้าย ท�าใหล้กูสุกรตาย หรือไม่เจริญเติบโต ส่งผลกระ

ทบทางเศรษฐกิจต่อผูเ้ล้ียงในระยะยาว ดงันั้นการให้อาหารแก่ลูกสุกรในระยะน้ีจึงตอ้งค�านึงถึง

คุณภาพ และประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องอาหารเป็นส�าคญั

 ยสีต ์(Saccharomyces cerevisiae) หรือยสีตท์ �าขนมปัง เป็นจุลินทรียโ์ปรไบโอติคชนิดหน่ึง 

สามารถสร้างสารปฏิชีวนะธรรมชาติช่วยส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของสตัว ์[1, 2] การใช้

ยสีตเ์สริมในอาหารสัตวส์ามารถใชไ้ดท้ั้งในลกัษณะเช้ือเป็นและเช้ือตาย การเติมยสีตใ์นอาหารลูก

สุกรสามารถช่วยปรับปรุงการยอ่ยไดข้องโปรตีน และเยือ่ใยประเภทเฮมิเซลลโูลส [3, 4] การใชย้สีต์

หมกักบัอาหารสัตว ์ หรือผลพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ช่วยให้อาหารสัตวแ์ละ

ผลพลอยไดเ้หล่านั้นมีคุณภาพดีข้ึน [5-6]

 เศษก๋วยเต๋ียว เป็นวสัดุเหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขา้ว ซ่ึงราคาถกู แต่มีคุณค่า

ทางโภชนะใกลเ้คียงกบัปลายขา้ว สามารถใชท้ดแทนปลายขา้วไดใ้นสูตรอาหารสุกรรุ่นและสุกรขนุ 

ท�าใหล้ดตน้ทุนคา่อาหารในการผลิตสุกรไดเ้ป็นอยา่งดี [7-8] การหมกัเศษก๋วยเต๋ียวดว้ยยสีตท์ �าใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงของลกัษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนะของเศษก๋วยเต๋ียว โดยพบว่า เศษ

ก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตมี์ลกัษณะอ่อนนุ่ม มีความช้ืน และมีกล่ินแอลกอฮอลค์ลา้ยขา้วหมากเพ่ิมข้ึนตาม

ระยะเวลาและอุณหภมิูของการหมกัท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีสภาวะการหมกัเศษก๋วยเต๋ียวดว้ยยสีตท่ี์เหมาะสม

ท่ีสุดเพื่อใชเ้ป็นอาหารสตัว ์คือ ระดบัอุณหภมิูการหมกัท่ี 30 องศาเซลเซียส และระยะเวลาการหมกั 

72 ชัว่โมง ท�าใหเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตมี์องคป์ระกอบโภชนะ ไดแ้ก่ ความช้ืนร้อยละ 55 โปรตีนร้อย

ละ 25 ไขมนัร้อยละ 0.28 เถา้ร้อยละ 0.38 เยือ่ใยร้อยละ 3.77 และไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรค ซ่ึงเป็น

ส่วนของคาร์โบไฮเดรตท่ียอ่ยง่าย ร้อยละ 15.52 ของวตัถุแหง้ [9]  แต่ยงัไม่พบขอ้มูลการยอ่ยไดข้อง

โภชนะในเศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตใ์นสุกร โดยเฉพาะลกูสุกรระยะหลงัหยา่นม ดงันั้นการทดลองน้ีจึง

ศึกษาการยอ่ยไดข้องโภชนะในสูตรอาหารของลกูสุกรระยะหลงัหยา่นม ท่ีใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีต์

ทดแทนปลายขา้วในระดบัต่าง ๆ 
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การประกอบสูตรอาหาร การเกบ็และวเิคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 

 ท�าแป้งเช้ือ โดยใชย้สีต ์(S. cerevisae) จ�านวน 10 กรัม ผสมกบัน�้าตาลทราย 200 กรัม แป้ง

ขา้วเหนียว 1 กิโลกรัม และน�้ากลัน่ 1 ลิตร บ่มหรือหมกัท้ิงไวป้ระมาณ 1 ชัว่โมง แลว้น�ามาผสมกบั

เศษก๋วยเต๋ียวอบแหง้บดละเอียด ในอตัราส่วนแป้งเช้ือ 2 กิโลกรัม : น�้ ากลัน่ 80 ลิตร : เศษก๋วยเต๋ียว 

100 กิโลกรัม คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัดี และไม่จบัตวัเป็นกอ้น จากนั้นน�าไปบ่มในตูบ่้มควบคุมอุณหภมิู

ท่ี 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 วนั [9] แลว้อบแหง้เกบ็ไว ้เพื่อใชป้ระกอบสูตรอาหารใหเ้พียง

พอตลอดระยะการทดลอง โดยก�าหนดใหใ้ชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตอ์บแหง้ทดแทนปลายขา้วในระดบั

ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ของปลายขา้วในสูตรอาหารตามล�าดบั แลว้แบ่งตวัอยา่งไปวเิคราะห์หาวตัถุ

แหง้ และองคป์ระกอบโภชนะอ่ืน ๆ โดยวธีิ Proximate Analysis [10]

การจดักลุ่มการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใชล้กูสุกรหยา่นม (อาย ุ4 สปัดาห์) เพศผู ้จ �านวน 16 ตวั 

แบ่งเป็น 4  กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 4 ซ�้ า ๆ ละ 1 ตวั แยกขงัเด่ียว ในกรงทดสอบการยอ่ยอาหาร (met-

abolic cage) 16 กรง ซ่ึงมีถาดรองรับมูลและปัสสาวะสุกร และปฏิบติัตามจรรยาบรรณการใชส้ตัว์

ทดลองของสภาวจิยัแห่งชาติ  โดยใหน้�้ ากินตลอดเวลาตามความตอ้งการ ใหอ้าหารวนัละ 2 คร้ัง เวลา 

7.00 น. และ 15.30 น. จดักลุ่มการทดลองตามชนิดของอาหารท่ีใหด้งัน้ี

 กลุ่มที ่1  ใหอ้าหารผสม (กลุ่มควบคุม; control, formula 1)

 กลุ่มที ่2  ใหเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีต ์ทดแทนปลายขา้วร้อยละ 50 (formula 2)

 กลุ่มที ่3  ใหเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีต ์ทดแทนปลายขา้วร้อยละ 75 (formula 3)

 กลุ่มที ่4  ใหเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีต ์ทดแทนปลายขา้วร้อยละ 100 (formula 4)

 อาหารทดลองทุกสูตร มีการใชว้ตัถุดิบอาหารสตัวช์นิดอ่ืนนอกเหนือจากปลายขา้ว และเศษ

ก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตเ์พื่อใหมี้โภชนะเพียงพอแก่ความตอ้งการของสตัวท์ดลอง [11] ซ่ึงมีองคป์ระกอบ

โภชนะโดยการค�านวณใกลเ้คียงกนั (Table 1) มีระยะเตรียมการทดลอง 1 สปัดาห์ เพื่อใหสุ้กรปรับ

ตวั จากนั้นใหอ้าหารตามกลุ่มการทดลอง เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ เพื่อเกบ็ขอ้มูลปริมาณอาหารท่ีให ้

อาหารท่ีเหลือ น�้ าหนกัมูล และปริมาตรปัสสาวะสุกร ในแต่ละวนัสุ่มเก็บตวัอยา่งอาหาร มูล และ

ปัสสาวะสุกร จ�านวนร้อยละ 10 ใส่ภาชนะปิดสนิทน�าไปแช่แขง็เกบ็ไว ้เพือ่รอวเิคราะห์องคป์ระกอบ

โภชนะโดยวิธี Proximate Analysis และค�านวณหาค่าอาหารท่ียอ่ยได ้ โดยน�าปริมาณวตัถุแหง้ของ

อาหารท่ีกินทั้งหมด (กรัม) ลบดว้ยปริมาณวตัถุแหง้ของมลูทั้งหมด (กรัม) ผลต่างท่ีไดคื้อ ค่าของอาหาร

ท่ียอ่ยได ้ สามารถแสดงเป็นร้อยละของการยอ่ยไดต่้อจ�านวนอาหารท่ีกิน หรือสมัประสิทธ์ิการยอ่ย

ได ้(digestibility coefficient) ซ่ึงมีหน่วยเป็นร้อยละของวตัถุแหง้  โดยหารดว้ยปริมาณวตัถุแหง้ของ

อาหารท่ีกินทั้งหมด (กรัม) คูณดว้ย 100   ดงัสูตร



KKU  Vet  J      Vol. 22  No. 1  January - June  201266

 ส�าหรับค่าสมัประสิทธ์ิการยอ่ยได ้ของโภชนะชนิดอ่ืน เช่น พลงังาน โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย 

และไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรค หาไดใ้นท�านองเดียวกนั 

การบันทกึข้อมูล

 บนัทึกน�้าหนกัตวัลกูสุกรก่อนและส้ินสุดการทดลอง ในแต่ละวนับนัทึกน�้าหนกัอาหารท่ีให้

และท่ีเหลือทุกคร้ังก่อนการใหอ้าหารม้ือต่อไป น�้าหนกัมลูและปริมาตรปัสสาวะของสุกรทดลองแต่ละ

Table 1.  Ingredients and Nutrient Compositions of Experimental Diets

Ingredients (%) formula 1 formula 2 formula 3 formula 4

Broken rice 54.00 27.00 13.00 -

Yeast treated noodle fragments - 27.00 41.00 54.00

Cassava - 10.00 15.00 20.00

Soy bean meal (44%) 27.00 20.00 15.00 12.00

Fish meal (55 %) 8.00 6.00 6.00 5.00

Whey 5.00 4.00 4.00 3.00

Fat 1.00 1.50 1.50 1.50

Dicalciumphosphate 2.40 2.40 2.40 2.40

Salt 0.30 0.30 0.30 0.30

Sugar 1.63 1.30 1.25 1.25

Premix 0.50 0.50 0.50 0.50

DL-methionine 0.17 0.05 - -

Nutrient by calculated 

Protein (%) 22.35 22.39 22.55 22.54

Metabolized energy (kcal/kg) 3,230.07 3,271.38 3,283.37 3,273.50

Fat (%) 2.43 2.78 2.79 2.72

Fiber (%) 3.34 3.53 3.59 3.37

Calcium (%) 1.34 1.17 1.16 1.07

Phosphorus (%) 0.86 0.77 0.76 0.71

Lysine (%) 1.30 1.26 1.23 1.20

Methionine + Cystien (%) 0.72 0.71 0.71 0.72

Follow to nutrient requirement of weaning pig [9]

สมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องอาหาร  = (วตัถุแหง้ของอาหารท่ีกิน – วตัถุแหง้ของมูลท่ีถ่ายออกมา)*100

(ร้อยละของวตัถุแหง้)                   วตัถุแหง้ของอาหารท่ีกินทั้งหมด
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ตวั สภาพโรงเรือนและสุขภาพของสุกรทดลองทุกตวั  ตลอดจนผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบโภชนะ

ของอาหารทดลอง มูล และปัสสาวะ 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

 น�าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการบนัทึกมาวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range 

Test ท่ีระดบันยัส�าคญั 0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95)

ผลการศึกษา

ปริมาณการกนิอาหาร 

 ปริมาณการกินอาหารของสุกรทดลองกลุ่มท่ีใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนปลายขา้วทุก

กลุ่มมีปริมาณมากกวา่กลุ่มท่ี 1 และมีปริมาณเพิม่ข้ึนตามระดบัการทดแทน (Table 2)   แสดงถึงความ

น่ากินของอาหารทดลองท่ีใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนปลายขา้ว โดยพบวา่สุกรทดลองกลุ่มท่ี 

3 มีน�้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด เฉล่ียเท่ากบั 3.48 กิโลกรัมต่อตวั รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 4   1 และ 2 

ตามล�าดบั (P>0.05)

 เม่ือสงัเกตมูลของสุกรทดลองพบวา่ มีเศษปลายขา้วส่วนท่ีไม่ผา่นการยอ่ย หรือยอ่ยไม่หมด

ปะปนออกมาในมูลสุกร โดยจ�านวนของเศษปลายขา้วในมูลจะแปรผนัตามปริมาณปลายขา้วท่ีมีใน

สูตรอาหาร สุกรทดลองทุกกลุ่มท่ีใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนปลายขา้วมีมูลลกัษณะค่อนขา้ง

เหนียวหนืดและติดแน่นอยูก่บัถาดรองรับมูลมากกวา่กลุ่มท่ี 1 โดยสุกรทดลองทุกตวัมีสุขภาพปกติ

ตลอดการทดลอง

สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะในอาหารทดลอง

 ผลการค�านวณหาสัมประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องโภชนะในอาหารทดลอง (Table 3) พบว่า 

อาหารทดลองทั้ง 4 สูตร มีสมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องโภชนะอยูใ่นระดบัสูงใกลเ้คียงกนัและไม่แตก

ต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) โดยพบวา่ กลุ่มท่ี 2  มีสมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องไขมนัสูงสุด รองลงมา

คือ กลุ่มท่ี  4   3   และ 1 เท่ากบัร้อยละ  91.20  90.71  84.51  และ 79.27 ของวตัถุแหง้ ตามล�าดบั (P 

< 0.05) และกลุ่มท่ี 3 มีสมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรคสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่ม

ท่ี 4  1  และ 2 เท่ากบัร้อยละ  98.02  96.83  95.01  และ 93.15 ของวตัถุแหง้ ตามล�าดบั (P < 0.05) ตาม

ล�าดบั

วิจารณ์

 ระบบการยอ่ยอาหารของลูกสุกรระยะหลงัหยา่นมยงัพฒันาไม่เต็มท่ี แต่ตอ้งปรับเปล่ียน

อาหารจากน�้านมแม่ ท่ียอ่ยและดูดซึมไดง่้าย เป็นอาหารลูกสุกรระยะหลงัหยา่นมท่ีมีลกัษณะแขง็ ถกู
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ยอ่ยและดูดซึมไดย้ากกวา่ ท�าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการไม่กินอาหาร การยอ่ยและการดูดซึมโภชนะ

ในอาหารไปใชไ้ดต้ �่า  มีผลกระทบต่อการกินอาหาร  การเจริญเติบโต และการเพ่ิมน�้าหนกัตวัของสุกร 

 การใชเ้ศษก๋วยเต๋ียว ซ่ึงเป็นแป้งสุกดว้ยความร้อนของกระบวนการผลิตเสน้ก๋วยเต๋ียว ถกูยอ่ย

ไดง่้ายกวา่แป้งดิบจากปลายขา้ว ตลอดจนการน�าเศษก๋วยเต๋ียวมาปรับปรุงคุณภาพดว้ยวธีิหมกักบัยสีต ์

ท�าให้เศษก๋วยเต๋ียวหมกัยีสตมี์ความน่ากิน เม่ือใชท้ดแทนปลายขา้วในสูตรอาหาร ท�าให้ลูกสุกรมี

ปริมาณการกินอาหารเพิม่ข้ึน นอกจากน้ีระบบการยอ่ยอาหารของลกูสุกรระยะหลงัหยา่นมมีการยอ่ย

โภชนะในอาหารท่ีใช้เศษก๋วยเต๋ียวหมกัยีสต์ทดแทนปลายขา้วไดดี้ โดยเฉพาะสุกรกลุ่มท่ี 3 มี

Table 2.  Growth Performance of Weaned Pigs Fed Different Yeast Treated Noodle Fragments 

During the 7-day Experimental Period 

Parameters   formula 1 formula 2 formula 3 formula 4

Initial body weight (kg) 9.40±2.52 9.48±2.82 9.53±2.66 9.38±2.49

Final body weight (kg) 12.50±2.12 12.38±2.49 13.00±1.78 12.50±2.49

Average daily gain (g/day) 3.10±1.48 2.90±1.76 3.48±1.28 3.13±0.86

Feed intake (g/day) 488.79±155.33 519.14±153.89 570.32±173.39 606.14±274.11

Dry matter intake 
    a) g/day 371.69±59.06 364.08±53.96 428.65±65.16 461.87±104.43

    b) % of body weight 3.95±1.26 3.84±1.14 4.50±1.37 4.92±2.12

Data are means ± SD values (n=4 per treatment group).

Table  3.  Digestibility Coefficient (% of Dry Matter) of Experimental Diets

Parameters   formula 1 formula 2 formula 3 formula 4

Digestibility coefficient (% of dry matter)

Dry matter 93.70±1.07 92.70±2.62 94.69±2.01 94.50±3.75 

Organic matter 93.99±1.00 93.15±2.48 95.01±1.92 94.90±3.47

Protein 92.08±0.89 91.06±2.99 92.36±2.56 92.93±4.49 

Fat 79.27±4.16b 91.20±5.28a 84.51±8.15ab 90.71±6.15a

Fiber 80.43±3.69 80.00±4.76 80.77±4.12 80.36±3.73 

Nitrogen free extract 95.01±0.79bc 93.15±1.19c 98.02±0.58a 96.83±1.65ab

Energy 94.18±2.47 93.58±1.12 95.01±1.98 94.89±2.77 

Data are means ± SD values (n=4 per treatment group). 
Means in a row sharing different superscript letters are different (P < 0.05).
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สมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ อินทรียวตัถุ เยือ่ใย ไนโตรเจนฟรีเอก็ซ์แทรค และพลงังานสูง

กวา่กลุ่มท่ี 1 2 และ 4  (P >0.05) สอดคลอ้งกบัการท่ีน�้าหนกัตวัของสุกรทดลองกลุ่มท่ี 3 เพิ่มข้ึนสูง

ท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ี 1 2 และ 4 แสดงวา่เศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตส์ามารถใชท้ดแทนปลาย

ขา้วไดถึ้งร้อยละ 75 และส่งผลใหสุ้กรทดลองยอ่ยและดูดซึมโภชนะไปใชไ้ดดี้  ท�าใหน้�้ าหนกัตวัเพิ่ม

ข้ึนมากกวา่การใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนปลายขา้วท่ีระดบั ร้อยละ 0   50 และ 100

 การใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนปลายขา้วในสูตรอาหารร้อยละ  100  มีผลดอ้ยกวา่การ

ทดแทนท่ีระดบัร้อยละ 75 อาจเน่ืองมาจากการใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนปลายขา้วในสูตร

อาหาร ตอ้งท�าการปรับสูตรอาหาร ลดวตัถุดิบอาหารสตัวอ่ื์น ท่ีเป็นแหลง่โปรตีน และพลงังานลง เพ่ือ

ปรับใหสู้ตรอาหารแต่ละสูตรมีโภชนะใกลเ้คียงกนั และเพียงพอต่อความตอ้งการของสัตวท์ดลอง 

ตามจรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลอง จึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการยอ่ยอาหาร และการเพิ่ม

น�้าหนกัของสตัวท์ดลองในแต่ละกลุ่มได ้ แต่อยา่งไรกต็าม ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ

 ในการศึกษาท่ีผ่านมา มีการใชย้ีสตป์รับปรุงคุณภาพวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มีโปรตีนอยูใ่น

ระดบัต�่า เช่น มนัส�าปะหลงั กากแอปเปิล และล�าตน้ปาลม์ ซ่ึงมีโปรตีนเฉล่ียร้อยละ 4.0  4.4   และ 2.2  

ตามล�าดบั [5-6, 12-14] มีการเสริมแหล่งไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรตลงไปเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งโภชนะ

ส�าหรับยสีตใ์นการเจริญเติบโต และเพิ่มจ�านวนในระหวา่งกระบวนการหมกั เป็นผลใหว้ตัถุดิบดงั

กล่าวมีคุณค่าทางโภชนะ และคุณภาพดีข้ึน เช่น มีโปรตีนเพ่ิมข้ึน มีความน่ากิน อ่อนนุ่ม และสตัว์

สามารถยอ่ยและดูดซึมโภชนะไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน แต่การทดลองน้ีเศษก๋วยเต๋ียวท่ีใชเ้ป็น

วตัถุดิบท่ีมีระดบัโปรตีนร้อยละ 7 และมีระดบัไนโตรเจนฟรีเอก็ซ์แทรคร้อยละ 78 จึงน่าจะเป็นแหล่ง

ไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเพยีงพอต่อการเจริญเติบโต และเพิม่จ�านวนของยสีต ์ ซ่ึงยสีตมี์ระดบั

โปรตีนร้อยละ 44 พลงังาน 1,465.57 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม [9] น่าจะเป็นสาเหตุท่ีท�าใหเ้ศษก๋วยเต๋ียว

หมกัยสีตมี์ระดบัโปรตีนและพลงังานเพิ่มข้ึน โดยไม่มีการเสริมแหล่งไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรต

อ่ืนใดลงไป ดงันั้นในการศึกษาต่อไปจึงควรท�าการศึกษาผลของการหมกัยสีตใ์นวตัถุดิบอาหารสตัว ์

หรือผลพลอยไดท้างอุตสาหกรรมการเกษตร ท่ีมีระดบัคุณค่าทางโภชนะต่าง ๆ  เพือ่ศึกษาความสามารถ

ในการใชเ้ป็นวสัดุหมกัท่ีเหมาะสม

 นอกจากน้ีควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของการยอ่ยได ้สมรรถภาพการผลิต และตน้ทุนการผลิต

ในสุกรท่ีไดรั้บสูตรอาหารท่ีใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยสีตท์ดแทนวตัถุดิบประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนะสูง ตลอดจนผลของการใชเ้ศษก๋วยเต๋ียวหมกัยีสตใ์นอาหารของสัตวช์นิดอ่ืนท่ีมีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ
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