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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 noodle fragments with different levels in replacing broken rice.
Materials and Methods—Sixteen 4-weeks old commercial cross bred (Duroc × Large White × Landrace) piglets were divided into 4 groups, with 4 replications in a completely randomized experimental design. 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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การย่ อยได้ ของเศษก๋ วยเตีย๋ วหมักยีสต์ ทดแทนปลายข้ าวในสู ตร
อาหารสุ กรหลังหย่ านม
ยิง่ ลักษณ์ มูลสาร1*, ปรี ชา มูลสาร1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการย่อยได้ของโภชนะในสู ตรอาหารลูกสุ กรระยะหลังหย่านมที่ใช้เศษ
ก๋ วยเตี๋ยวหมักด้วยยีสต์ทดแทนปลายข้าวในระดับต่าง ๆ
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ ใช้ลกู สุ กรผสมสามสายพันธุ์ (Duroc
× Large White × Landrace) ระยะหลังหย่านม (อายุ 4 สัปดาห์) จ�ำนวน 16 ตัว แบ่งเป็ น 4 กลุ่มๆ ละ
4 ซ�้ำๆ ละ 1 ตัว เลี้ยงบนกรงทดสอบการย่อยได้ ของอาหารทดลอง 4 สู ตร ซึ่ งใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมัก
ยีสต์อบแห้งทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหาร 4 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ของปลายข้าว
ในสูตรอาหาร ตามล�ำดับ วิเคราะห์โภชนะในอาหาร มูล และปัสสาวะของสุ กรทดลอง เพือ่ ใช้บ่งชี้ถึง
การย่อยได้ของโภชนะในอาหาร
ผลการศึกษา ค่าสัมประสิ ทธิ์การย่อยได้ของโปรตีน สารอินทรี ย ์ เยือ่ ใย และพลังงาน ในอาหารทดลอง
ทั้ง 4 สูตร อยูใ่ นระดับสูง และใกล้เคียงกัน (P>0.05) แต่พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์การย่อยได้ของไนโตรเจน
ฟรี เอ็กซ์แทรค ในสุ กรทดลองกลุ่มที่ 3 (ร้อยละ 98.02) สู งกว่ากลุ่มอื่น ๆ (P<0.05)
ข้ อสรุ ป การใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวในสู ตรอาหารลูกสุ กรระยะหลังหย่านมที่
เหมาะสมที่สุด คือ ระดับร้อยละ 75 เนื่องจากมีคา่ สัมประสิ ทธิ์การย่อยได้ของโภชนะในระดับสูง โดย
เฉพาะไนโตรเจนฟรี เอกซ์แทรค และสุ กรทดลองมีน้ ำ� หนักตัวเพิม่ ขึ้นดีกว่าทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตามอาจ
ใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สุ กร และการย่อยได้ของอาหารทดลอง
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บทนำ�
สุ กร เป็ นสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยทัว่ ไปจะใช้คาร์ โบไฮเดรตที่ยอ่ ยได้ง่าย เช่น แป้ ง หรื อ
คาร์โบไฮเดรตจากธัญพืช โดยเฉพาะปลายข้าวเป็ นแหล่งพลังงานหลัก ปัญหาส�ำคัญที่พบในสุกร ระยะ
หลังหย่านม คือ เกิดอาการท้องร่ วง เนื่องจากระบบย่อยอาหารของลูกสุ กรยังพัฒนาไม่เต็มที่ เอนไซม์
ที่ยอ่ ยแป้ งในล�ำไส้เล็กยังมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของแป้ งจากปลายข้าวได้มากนัก เมื่อ
มีการเปลี่ยนอาหารหลักจากนม เป็ นอาหารผง จึ งท�ำให้สุกรมีการย่อยได้ต่ ำ� และยังมีปัจจัยด้าน
ความเครี ยดจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ท�ำให้สมดุลของจุลินทรี ยใ์ นระบบทาง
เดินอาหารเสี ยไป เป็ นผลให้ลกู สุ กรท้องร่ วงได้ง่าย ท�ำให้ลกู สุ กรตาย หรื อไม่เจริ ญเติบโต ส่ งผลกระ
ทบทางเศรษฐกิ จต่อผูเ้ ลี้ยงในระยะยาว ดังนั้นการให้อาหารแก่ลูกสุ กรในระยะนี้ จึงต้องค�ำนึ งถึง
คุณภาพ และประสิ ทธิภาพการย่อยได้ของอาหารเป็ นส�ำคัญ
ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) หรื อยีสต์ทำ� ขนมปั ง เป็ นจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติคชนิดหนึ่ง
สามารถสร้างสารปฏิชีวนะธรรมชาติช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเจริ ญเติบโตของสัตว์ [1, 2] การใช้
ยีสต์เสริ มในอาหารสัตว์สามารถใช้ได้ท้ งั ในลักษณะเชื้อเป็ นและเชื้อตาย การเติมยีสต์ในอาหารลูก
สุ กรสามารถช่วยปรับปรุ งการย่อยได้ของโปรตีน และเยือ่ ใยประเภทเฮมิเซลลูโลส [3, 4] การใช้ยสี ต์
หมักกับอาหารสัตว์ หรื อผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิ ด ช่ วยให้อาหารสัตว์และ
ผลพลอยได้เหล่านั้นมีคุณภาพดีข้ ึน [5-6]
เศษก๋ วยเตี๋ยว เป็ นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปข้าว ซึ่ งราคาถูก แต่มีคุณค่า
ทางโภชนะใกล้เคียงกับปลายข้าว สามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้ในสูตรอาหารสุ กรรุ่ นและสุ กรขุน
ท�ำให้ลดต้นทุนค่าอาหารในการผลิตสุกรได้เป็ นอย่างดี [7-8] การหมักเศษก๋ วยเตี๋ยวด้วยยีสต์ทำ� ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนะของเศษก๋ วยเตี๋ยว โดยพบว่า เศษ
ก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์มีลกั ษณะอ่อนนุ่ม มีความชื้น และมีกลิ่นแอลกอฮอล์คล้ายข้าวหมากเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาและอุณหภูมิของการหมักที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สภาวะการหมักเศษก๋ วยเตี๋ยวด้วยยีสต์ที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ คือ ระดับอุณหภูมิการหมักที่ 30 องศาเซลเซี ยส และระยะเวลาการหมัก
72 ชัว่ โมง ท�ำให้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์มีองค์ประกอบโภชนะ ได้แก่ ความชื้นร้อยละ 55 โปรตีนร้อย
ละ 25 ไขมันร้อยละ 0.28 เถ้าร้อยละ 0.38 เยือ่ ใยร้อยละ 3.77 และไนโตรเจนฟรี เอกซ์แทรค ซึ่ งเป็ น
ส่ วนของคาร์โบไฮเดรตที่ยอ่ ยง่าย ร้อยละ 15.52 ของวัตถุแห้ง [9] แต่ยงั ไม่พบข้อมูลการย่อยได้ของ
โภชนะในเศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ในสุ กร โดยเฉพาะลูกสุ กรระยะหลังหย่านม ดังนั้นการทดลองนี้จึง
ศึกษาการย่อยได้ของโภชนะในสูตรอาหารของลูกสุ กรระยะหลังหย่านม ที่ใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์
ทดแทนปลายข้าวในระดับต่าง ๆ
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การประกอบสู ตรอาหาร การเก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่ างในห้ องปฏิบัติการ
ท�ำแป้ งเชื้อ โดยใช้ยสี ต์ (S. cerevisae) จ�ำนวน 10 กรัม ผสมกับน�้ำตาลทราย 200 กรัม แป้ ง
ข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม และน�้ำกลัน่ 1 ลิตร บ่มหรื อหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 ชัว่ โมง แล้วน�ำมาผสมกับ
เศษก๋ วยเตี๋ยวอบแห้งบดละเอียด ในอัตราส่ วนแป้ งเชื้อ 2 กิโลกรัม : น�้ำกลัน่ 80 ลิตร : เศษก๋ วยเตี๋ยว
100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันดี และไม่จบั ตัวเป็ นก้อน จากนั้นน�ำไปบ่มในตูบ้ ่มควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 30 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 วัน [9] แล้วอบแห้งเก็บไว้ เพื่อใช้ประกอบสู ตรอาหารให้เพียง
พอตลอดระยะการทดลอง โดยก�ำหนดให้ใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์อบแห้งทดแทนปลายข้าวในระดับ
ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ของปลายข้าวในสูตรอาหารตามล�ำดับ แล้วแบ่งตัวอย่างไปวิเคราะห์หาวัตถุ
แห้ง และองค์ประกอบโภชนะอื่น ๆ โดยวิธี Proximate Analysis [10]
การจัดกลุ่มการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ ใช้ลกู สุ กรหย่านม (อายุ 4 สัปดาห์) เพศผู ้ จ�ำนวน 16 ตัว
แบ่งเป็ น 4 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 4 ซ�้ำ ๆ ละ 1 ตัว แยกขังเดี่ยว ในกรงทดสอบการย่อยอาหาร (metabolic cage) 16 กรง ซึ่ งมีถาดรองรับมูลและปั สสาวะสุ กร และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์
ทดลองของสภาวิจยั แห่งชาติ โดยให้น้ ำ� กินตลอดเวลาตามความต้องการ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา
7.00 น. และ 15.30 น. จัดกลุ่มการทดลองตามชนิดของอาหารที่ให้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 ให้อาหารผสม (กลุ่มควบคุม; control, formula 1)
กลุ่มที่ 2 ให้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ ทดแทนปลายข้าวร้อยละ 50 (formula 2)
กลุ่มที่ 3 ให้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ ทดแทนปลายข้าวร้อยละ 75 (formula 3)
กลุ่มที่ 4 ให้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ ทดแทนปลายข้าวร้อยละ 100 (formula 4)
อาหารทดลองทุกสูตร มีการใช้วตั ถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นนอกเหนือจากปลายข้าว และเศษ
ก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์เพื่อให้มีโภชนะเพียงพอแก่ความต้องการของสัตว์ทดลอง [11] ซึ่ งมีองค์ประกอบ
โภชนะโดยการค�ำนวณใกล้เคียงกัน (Table 1) มีระยะเตรี ยมการทดลอง 1 สัปดาห์ เพื่อให้สุกรปรับ
ตัว จากนั้นให้อาหารตามกลุ่มการทดลอง เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเก็บข้อมูลปริ มาณอาหารที่ให้
อาหารที่เหลือ น�้ำหนักมูล และปริ มาตรปั สสาวะสุ กร ในแต่ละวันสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหาร มูล และ
ปัสสาวะสุ กร จ�ำนวนร้อยละ 10 ใส่ ภาชนะปิ ดสนิทน�ำไปแช่แข็งเก็บไว้ เพือ่ รอวิเคราะห์องค์ประกอบ
โภชนะโดยวิธี Proximate Analysis และค�ำนวณหาค่าอาหารที่ยอ่ ยได้ โดยน�ำปริ มาณวัตถุแห้งของ
อาหารที่กินทั้งหมด (กรัม) ลบด้วยปริ มาณวัตถุแห้งของมูลทั้งหมด (กรัม) ผลต่างที่ได้คอื ค่าของอาหาร
ที่ยอ่ ยได้ สามารถแสดงเป็ นร้อยละของการย่อยได้ต่อจ�ำนวนอาหารที่กิน หรื อสัมประสิ ทธิ์ การย่อย
ได้ (digestibility coefficient) ซึ่งมีหน่วยเป็ นร้อยละของวัตถุแห้ง โดยหารด้วยปริ มาณวัตถุแห้งของ
อาหารที่กินทั้งหมด (กรัม) คูณด้วย 100 ดังสูตร
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สัมประสิ ทธิ์การย่อยได้ของอาหาร = (วัตถุแห้งของอาหารที่กิน – วัตถุแห้งของมูลที่ถ่ายออกมา)*100
(ร้อยละของวัตถุแห้ง)
วัตถุแห้งของอาหารที่กินทั้งหมด

ส�ำหรับค่าสัมประสิ ทธิ์การย่อยได้ ของโภชนะชนิดอื่น เช่น พลังงาน โปรตีน ไขมัน เยือ่ ใย
และไนโตรเจนฟรี เอกซ์แทรค หาได้ในท�ำนองเดียวกัน
Table 1. Ingredients and Nutrient Compositions of Experimental Diets
Ingredients (%)
formula 1
Broken rice
54.00
Yeast treated noodle fragments
Cassava
Soy bean meal (44%)
27.00
Fish meal (55 %)
8.00
Whey
5.00
Fat
1.00
Dicalciumphosphate
2.40
Salt
0.30
Sugar
1.63
Premix
0.50
DL-methionine
0.17
Nutrient by calculated
Protein (%)
22.35
Metabolized energy (kcal/kg)
3,230.07
Fat (%)
2.43
Fiber (%)
3.34
Calcium (%)
1.34
Phosphorus (%)
0.86
Lysine (%)
1.30
Methionine + Cystien (%)
0.72
Follow to nutrient requirement of weaning pig [9]

formula 2
27.00
27.00
10.00
20.00
6.00
4.00
1.50
2.40
0.30
1.30
0.50
0.05

formula 3
13.00
41.00
15.00
15.00
6.00
4.00
1.50
2.40
0.30
1.25
0.50
-

formula 4
54.00
20.00
12.00
5.00
3.00
1.50
2.40
0.30
1.25
0.50
-

22.39
3,271.38
2.78
3.53
1.17
0.77
1.26
0.71

22.55
3,283.37
2.79
3.59
1.16
0.76
1.23
0.71

22.54
3,273.50
2.72
3.37
1.07
0.71
1.20
0.72

การบันทึกข้ อมูล
บันทึกน�้ำหนักตัวลูกสุ กรก่อนและสิ้ นสุ ดการทดลอง ในแต่ละวันบันทึกน�้ำหนักอาหารที่ให้
และที่เหลือทุกครั้งก่อนการให้อาหารมื้อต่อไป น�้ำหนักมูลและปริ มาตรปัสสาวะของสุกรทดลองแต่ละ
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ตัว สภาพโรงเรื อนและสุ ขภาพของสุ กรทดลองทุกตัว ตลอดจนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโภชนะ
ของอาหารทดลอง มูล และปัสสาวะ
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
น�ำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range
Test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 (ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95)

ผลการศึกษา
ปริ มาณการกินอาหาร
ปริ มาณการกินอาหารของสุ กรทดลองกลุ่มที่ใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวทุก
กลุ่มมีปริ มาณมากกว่ากลุ่มที่ 1 และมีปริ มาณเพิม่ ขึ้นตามระดับการทดแทน (Table 2) แสดงถึงความ
น่ากินของอาหารทดลองที่ใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าว โดยพบว่าสุ กรทดลองกลุ่มที่
3 มีน้ ำ� หนักตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 3.48 กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาได้แก่ กลุ่มที่ 4 1 และ 2
ตามล�ำดับ (P>0.05)
เมื่อสังเกตมูลของสุ กรทดลองพบว่า มีเศษปลายข้าวส่ วนที่ไม่ผา่ นการย่อย หรื อย่อยไม่หมด
ปะปนออกมาในมูลสุ กร โดยจ�ำนวนของเศษปลายข้าวในมูลจะแปรผันตามปริ มาณปลายข้าวที่มีใน
สู ตรอาหาร สุ กรทดลองทุกกลุ่มที่ใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวมีมูลลักษณะค่อนข้าง
เหนียวหนืดและติดแน่นอยูก่ บั ถาดรองรับมูลมากกว่ากลุ่มที่ 1 โดยสุ กรทดลองทุกตัวมีสุขภาพปกติ
ตลอดการทดลอง
สัมประสิทธิ์การย่ อยได้ ของโภชนะในอาหารทดลอง
ผลการค�ำนวณหาสัมประสิ ทธิ์ การย่อยได้ของโภชนะในอาหารทดลอง (Table 3) พบว่า
อาหารทดลองทั้ง 4 สูตร มีสมั ประสิ ทธิ์การย่อยได้ของโภชนะอยูใ่ นระดับสูงใกล้เคียงกันและไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยพบว่า กลุ่มที่ 2 มีสมั ประสิ ทธิ์การย่อยได้ของไขมันสู งสุ ด รองลงมา
คือ กลุ่มที่ 4 3 และ 1 เท่ากับร้อยละ 91.20 90.71 84.51 และ 79.27 ของวัตถุแห้ง ตามล�ำดับ (P
< 0.05) และกลุ่มที่ 3 มีสมั ประสิ ทธิ์การย่อยได้ของไนโตรเจนฟรี เอกซ์แทรคสูงสุ ด รองลงมาคือ กลุ่ม
ที่ 4 1 และ 2 เท่ากับร้อยละ 98.02 96.83 95.01 และ 93.15 ของวัตถุแห้ง ตามล�ำดับ (P < 0.05) ตาม
ล�ำดับ

วิจารณ์
ระบบการย่อยอาหารของลูกสุ กรระยะหลังหย่านมยังพัฒนาไม่เต็มที่ แต่ตอ้ งปรับเปลี่ยน
อาหารจากน�้ำนมแม่ ที่ยอ่ ยและดูดซึมได้ง่าย เป็ นอาหารลูกสุ กรระยะหลังหย่านมที่มีลกั ษณะแข็ง ถูก
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ย่อยและดูดซึ มได้ยากกว่า ท�ำให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการไม่กินอาหาร การย่อยและการดูดซึ มโภชนะ
ในอาหารไปใช้ได้ต่ำ� มีผลกระทบต่อการกินอาหาร การเจริ ญเติบโต และการเพิม่ น�้ำหนักตัวของสุกร
Table 2. Growth Performance of Weaned Pigs Fed Different Yeast Treated Noodle Fragments
During the 7-day Experimental Period
Parameters
formula 1
formula 2
Initial body weight (kg)
9.40±2.52
9.48±2.82
Final body weight (kg)
12.50±2.12
12.38±2.49
Average daily gain (g/day)
3.10±1.48
2.90±1.76
Feed intake (g/day)
488.79±155.33 519.14±153.89
Dry matter intake
a) g/day
371.69±59.06
364.08±53.96
b) % of body weight
3.95±1.26
3.84±1.14
Data are means ± SD values (n=4 per treatment group).

formula 3
9.53±2.66
13.00±1.78
3.48±1.28
570.32±173.39

formula 4
9.38±2.49
12.50±2.49
3.13±0.86
606.14±274.11

428.65±65.16
4.50±1.37

461.87±104.43
4.92±2.12

Table 3. Digestibility Coefficient (% of Dry Matter) of Experimental Diets
Parameters
formula 1
formula 2
formula 3
Digestibility coefficient (% of dry matter)
Dry matter
93.70±1.07
92.70±2.62
94.69±2.01
Organic matter
93.99±1.00
93.15±2.48
95.01±1.92
Protein
92.08±0.89
91.06±2.99
92.36±2.56
Fat
79.27±4.16b
91.20±5.28a
84.51±8.15ab
Fiber
80.43±3.69
80.00±4.76
80.77±4.12
Nitrogen free extract
95.01±0.79bc
93.15±1.19c
98.02±0.58a
Energy
94.18±2.47
93.58±1.12
95.01±1.98
Data are means ± SD values (n=4 per treatment group).
Means in a row sharing different superscript letters are different (P < 0.05).

formula 4
94.50±3.75
94.90±3.47
92.93±4.49
90.71±6.15a
80.36±3.73
96.83±1.65ab
94.89±2.77

การใช้เศษก๋ วยเตี๋ยว ซึ่งเป็ นแป้ งสุ กด้วยความร้อนของกระบวนการผลิตเส้นก๋ วยเตี๋ยว ถูกย่อย
ได้ง่ายกว่าแป้ งดิบจากปลายข้าว ตลอดจนการน�ำเศษก๋ วยเตี๋ยวมาปรับปรุ งคุณภาพด้วยวิธีหมักกับยีสต์
ท�ำให้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์มีความน่ากิน เมื่อใช้ทดแทนปลายข้าวในสู ตรอาหาร ท�ำให้ลูกสุ กรมี
ปริ มาณการกินอาหารเพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ระบบการย่อยอาหารของลูกสุ กรระยะหลังหย่านมมีการย่อย
โภชนะในอาหารที่ ใช้เศษก๋ วยเตี๋ ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวได้ดี โดยเฉพาะสุ กรกลุ่มที่ 3 มี
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สัมประสิ ทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง อินทรี ยวัตถุ เยือ่ ใย ไนโตรเจนฟรี เอ็กซ์แทรค และพลังงานสู ง
กว่ากลุ่มที่ 1 2 และ 4 (P >0.05) สอดคล้องกับการที่น้ ำ� หนักตัวของสุ กรทดลองกลุ่มที่ 3 เพิม่ ขึ้นสู ง
ที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ 1 2 และ 4 แสดงว่าเศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์สามารถใช้ทดแทนปลาย
ข้าวได้ถึงร้อยละ 75 และส่ งผลให้สุกรทดลองย่อยและดูดซึมโภชนะไปใช้ได้ดี ท�ำให้น้ ำ� หนักตัวเพิ่ม
ขึ้นมากกว่าการใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวที่ระดับ ร้อยละ 0 50 และ 100
การใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวในสู ตรอาหารร้อยละ 100 มีผลด้อยกว่าการ
ทดแทนที่ระดับร้อยละ 75 อาจเนื่ องมาจากการใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวในสู ตร
อาหาร ต้องท�ำการปรับสูตรอาหาร ลดวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น ที่เป็ นแหล่งโปรตีน และพลังงานลง เพือ่
ปรับให้สูตรอาหารแต่ละสู ตรมีโภชนะใกล้เคียงกัน และเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ทดลอง
ตามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ทดลอง จึงอาจมีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการย่อยอาหาร และการเพิ่ม
น�้ำหนักของสัตว์ทดลองในแต่ละกลุ่มได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ
ในการศึกษาที่ผ่านมา มีการใช้ยีสต์ปรับปรุ งคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนอยูใ่ น
ระดับต�่ำ เช่น มันส�ำปะหลัง กากแอปเปิ ล และล�ำต้นปาล์ม ซึ่ งมีโปรตีนเฉลี่ยร้อยละ 4.0 4.4 และ 2.2
ตามล�ำดับ [5-6, 12-14] มีการเสริ มแหล่งไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรตลงไปเพือ่ ใช้เป็ นแหล่งโภชนะ
ส�ำหรับยีสต์ในการเจริ ญเติบโต และเพิ่มจ�ำนวนในระหว่างกระบวนการหมัก เป็ นผลให้วตั ถุดิบดัง
กล่าวมีคุณค่าทางโภชนะ และคุณภาพดีข้ ึน เช่น มีโปรตีนเพิ่มขึ้น มีความน่ากิน อ่อนนุ่ม และสัตว์
สามารถย่อยและดูดซึ มโภชนะไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น แต่การทดลองนี้ เศษก๋ วยเตี๋ยวที่ใช้เป็ น
วัตถุดิบที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 7 และมีระดับไนโตรเจนฟรี เอ็กซ์แทรคร้อยละ 78 จึงน่าจะเป็ นแหล่ง
ไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต และเพิม่ จ�ำนวนของยีสต์ ซึ่งยีสต์มีระดับ
โปรตีนร้อยละ 44 พลังงาน 1,465.57 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม [9] น่าจะเป็ นสาเหตุที่ทำ� ให้เศษก๋ วยเตี๋ยว
หมักยีสต์มีระดับโปรตีนและพลังงานเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการเสริ มแหล่งไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรต
อื่นใดลงไป ดังนั้นในการศึกษาต่อไปจึงควรท�ำการศึกษาผลของการหมักยีสต์ในวัตถุดิบอาหารสัตว์
หรื อผลพลอยได้ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มีระดับคุณค่าทางโภชนะต่าง ๆ เพือ่ ศึกษาความสามารถ
ในการใช้เป็ นวัสดุหมักที่เหมาะสม
นอกจากนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของการย่อยได้ สมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิต
ในสุ กรที่ได้รับสู ตรอาหารที่ใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทาง
โภชนะสู ง ตลอดจนผลของการใช้เศษก๋ วยเตี๋ยวหมักยีสต์ในอาหารของสัตว์ชนิ ดอื่นที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ
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