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Abstract 

 A study of using fermented cassava  for the raw material in the recipe for piglets to 
increase the efficiency of production was examined by using a trial of completely 
randomized design (CRD). The treatment consisted of 0, 5, and 10% of fermented cassava 
supplement in the recipe. Each recipe was used to feed 3 bloodlines of piglets (Large White 
× Land Race × Duroc) for 4 stys with 2 piglets each. There were a total of 24 piglets with an 
equal number of castrated males and females. An average of piglets’ initial body weight was 
10 kg. After 28 days of trial, the results showed that; 

(1) The average daily gain (ADG) of the piglets fed by different levels of fermented 
cassava supplement of 0, 5, and 10% in the recipe was 0.42, 0.40, and 0.35 kg/day, 
respectively. 

(2) The feed conversion ratio (FCR) for the piglets was 2.36, 2.36, and 2.21, respectively. 
and 

(3) The feed intake (FI) of the piglets was 0.98, 0.93, and 0.82 kg/day, respectively.  
Finally, there was not statistically different (p>0.05) in every category. 

Keyword;  fermented cassava and nursery pigs 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้กากมันหมักเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารลูกสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ซึ่งประกอบด้วยส่ิงทดลอง(treatment) เป็นอาหารเสริมกากมันหมัก
ในระดับ 0 5 และ 10% ในสูตรอาหาร อาหารแต่ละสูตรใช้เล้ียงสุกร 3 สายเลือด (ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ x 
ดูร๊อค) จ านวน 4 คอก คอกละ 2 ตัว เป็นเพศผู้ตอนและเพศเมียอย่างละ 1 ตัว น้ าหนักเริ่มทดลองเฉล่ีย 10 
กิโลกรัม รวมสุกรท้ังหมด 24 ตัว ระยะเวลาทดลองจ านวน 28 วัน ผลการทดลองพบว่า สุกรท่ีได้รับอาหาร
เสริมกากมันหมักในระดับ 0 5 และ 10% ในสูตรอาหารมีอัตราการเจริญเติบโต(ADG) เท่ากับ 0.42 0.40 และ 
0.35 กิโลกรัม/วัน อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นน้ าหนัก (FCR) เท่ากับ 2.36 2.36 และ 2.21 และมีปริมาณ
อาหารท่ีกิน (FI) เท่ากับ 0.98 0.93 และ 0.82 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ ทุกลักษณะมีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

ค าส าคัญ ; กากมันหมัก   สุกรอนุบาล 
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ค าน า 

งานวิจัยในครังนี้เป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์ของกากมันหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสุกร
อนุบาลท้ังยังเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์ของกากมันหมักให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจากการใช้กากมันหมักท่ีใช้กัน
อยู่ท่ัวไปในสัตว์ใหญ่ การวิจัยครั้งนี้ โดยน ากากมันหมักท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผสมลงในสูตร
อาหารทดลองกับสุกรอนุบาล 3 สายเลือด (ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ x ดูร๊อค) เพศผู้ตอนและเพศเมีย  อายุ 8 
สัปดาห์ จ านวน อย่างละ 12 ตัวรวม 24 ตัว ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ าๆ ละ 2 ตัวเป็นเพศผู้ตอน 1 
ตัว และ เพศเมีย 1 ตัว ระยะเวลาการทดลองจ านวน 28 วัน สูตรอาหารแบ่งเป็น 3 สูตร โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
สูตรอาหารกากมันหมักหมักท่ีระดับ 0%,5% ,10% มีการให้น้ าและอาหารแบบเต็มท่ีตลอดการทดลอง สุกรถูก
ช่ังน้ าหนักเริ่มต้นการทดลอง และทุกสัปดาห์ตลอดการทดลอง โดยมีผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลอง 

  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ประไพพรรณ สิทธิกูลท่ีปรึกษาและ และ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญ
สุขกิจ ท่ีช่วยแนะน าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

คณะผู้จัดท า 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
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บทน า 

 มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยสามารถผลิต และส่งออกเป็นอันดับต้น 
ๆ ของโลก โดยผลิตได้ประมาณ 21 – 30 ล้านตัน ต่อปีปริมาณการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในแต่ละปีมัน
ส าปะหลังประมาณ 45% จะถูกน าไปใช้ในการผลิตแป้งมันส าปะหลัง จากกระบวนการผลิตจะมีเศษเหลือหรือ
ผลพลอยได้เป็นกากมันส าปะหลังจ านวนมาก โดยท่ัวไปมันส าปะหลังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามปริมาณ
ไซยาไนด์ ได้แก่ ชนิดขม (Bitter type) และชนิดหวาน (Sweet type) ชนิดขม (Bitter type) เป็นมัน
ส าปะหลังมีไซยาไนด์สูงและมีรสขมไม่เหมาะส าหรับการบริโภคของมนุษย์หรือใช้หัวสดเล้ียงสัตว์โดยตรงแต่
เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ของแป้งสูง จึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีนิยมปลูกเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (อัจฉารา 
และจรุงสิทธิ์, 2537) ซึ่งกากมันส าปะหลังยังมีโภชนะประกอบด้วย แป้ง 53.55% เถ้า 2.83% โปรตีน 1.98% 
เยื่อใย 13.59% และไขมัน 0.13% (Khempaka et al, 2009) จากการรวบรวมเอกสารพบว่ากากมัน
ส าปะหลังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารไก่เนื้อได้ 8 - 10% (ยุวเรศ และคณะ 2550; Khempaka et 
al., 2009) และใน  สูตรอาหารไก่ไข่ได้ถึง 15% (Chauynarong et al., 2010) โดยไม่ส่งผล กระทบต่อ
สมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ อย่างไรก็ตามการใช้กากมันส าปะหลังในระดับท่ีสูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อ
การย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ  

 วริยา และคณะ (2552) รายงานว่าสามารถใช้กากมันส าปะหลังผสมในสูตรอาหารสุกรอนุบาลได้ถึง 
15 เปอร์เซ็นต์ในรูปอาหารผงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตและอัตราการตายของสุกรโดยทดลอง
ใช้ระดับกากมันส าปะหลังท่ีระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารสุกรอนุบาลในรูปของอาหารผง
พบว่าสุกรมีปริมาณการกินอาหารต่อวันเท่ากับ 684.6, 662.7, 659.0 และ 653.9 กรัมต่อวัน ตามล าดับ การ
เจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 375.6, 360.1, 361.3 และ 353.5 กรัมต่อวัน และประสิทธิภาพการใช้อาหารของ
สุกรเท่ากับ1.82, 1.83, 1.84 และ1.85 ตามล าดับ นอกจากนี้ นุจิรา (2553) ได้ท าการศึกษาผลใช้กากมัน
ส าปะหลังผสมในสูตรอาหารสุกรอนุบาล ในรูปอาหารอัดเม็ดพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตและ
อัตราการตายของสุกรโดยใช้ระดับกากมัน ส าปะหลังท่ีระดับ 0 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารสุกรอนุบาล
ในรูปของอาหารผงพบว่าสุกรมีปริมาณการกินอาหารต่อวันเท่ากับ 586 และ 540 กรัมต่อวัน ตามล าดับ 
(P>0.05) การเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 322 และ 267 กรัมต่อวัน และประสิทธิภาพการใช้อาหารอาหารของ
สุกร เท่ากับ 1.83 และ 2.03 ตามล าดับ 

การใช้กากมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ยังมีข้อจ ากัด คือมีปริมาณโปรตีนต่ า และเย่ือใยสูง ดังนั้นหาก
มีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกากมันส าปะหลังโดยวิธีการหมัก (fermentation) น่าจะเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากกากมันส าปะหลังได้มากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อศึกษาการใช้กากมันหมักเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารลูกสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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ตรวจเอกสาร 

1. กากมันส าปะหลัง 

 

ภาพท่ี 1  กากมันส าปะหลัง 

 กากมันส าปะหลัง (cassava pulp) กากมันส าปะหลังเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีได้จากโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังซึ่งมีปริมาณมากในแต่ละปีในการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังถ้ าใช้หัวมันส าปะหลังสด 100% จะได้กากมันส าปะหลังประมาณ 11.1% เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนท่ีสามารถน ามาใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ หาซื้อง่ายและมีราคาถูก (เยาวมาลย์ 
และสาโรช, 2543) 

 1.1 องค์ประกอบทางโภชนะของกากมันส าปะหลัง  

      องค์ประกอบทางโภชนะของกากมันส าปะหลัง ได้แก่ แป้ง 50.20%, วัตถุแห้ง89.12%, 
เถ้า 5.32% , เยื่อใย 14.57% และโปรตีน 2.35% จึงสามารถน ากากมันส าปะหลังไปใช้เป็นแหล่ง
พลังงานส าหรับสัตว์ได้ แต่เนื่องจากกากมันส าปะหลังมีความช้ืนสูงและโปรตีนต่ า ดังนั้น ก่อนท่ีจะ
น ามาใช้เล้ียงสัตว์จึงควรต้องปรับปรุงคุณภาพโดยการหมักร่วมกับยีสต์ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุง
คุณภาพของอาหารสัตว์ (Oboh andAkindahunsi, 2003)  

      ปริมาณกรดอะมิโน ทุกชนิดจ าเป็นและไม่จ าเป็นจ านวน 20 ชนิด จากตัวอย่างกากมัน
ส าปะหลังจากโรงงานแป้งมันส าปะหลังมีปริมาณกรดอะมิโนมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต้ังแต่
5.99 – 52.68 เปอร์เซ็นต์โดยกรดอะมิโน ไลซีนมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนสูงท่ีสุดมีค่าพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ (สุกร) 3,027 กิโลแคลลอรี่/กก. และยอดโภชนะย่อยได้ (TDN) 65-70 เปอร์เซ็นต์ (นุจิรา
, 2553) 
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      การย่อยได้ของไขมันและโปรตีน ของกากมันส าหลังมีค่าเฉล่ียประมาณ 71.51 และ 
67.12 เปอร์เซ็นต์ (อุทัย และ สุกญัญา, 2547) 

 กากมันส าปะหลังมีค่าเฉล่ียของพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกรโดนเฉล่ียเท่ากับ 2,571 กิโล
แคลอรี่ต่อกิโลกรัม ค่าความแปรผันของพลังงานใช้ประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์
การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีสกัดแป้ง เป็นต้น รวมถึงความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณแป้งในกากมัน
ส าปะหลังนอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยของสัตว์เช่น อายุอัตราการไหลของอาหารและความสามารถ
ในการดูดซึมสารอาหารของตัวสัตว์อีกด้วย (ปรีดา, 2552) (ดังตรารางท่ี1) 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบองค์ประกอบทางโภชนะของกากมันส าปะหลังกับแหล่งวัตถุดิบ
แหล่งพลังงานชนิดอื่นๆ 

องค์ประกอบทางโภชนะ 
(เปอร์เซ็นต์) 

กากมันส าปะหลัง ร าข้า ข้าวโพด 
เปอร์เซ็นต์ 

วัตถุแห้ง 92.6 93.0 92.0 
โปรตีน 2.6 12.1 8.8 
ไขมัน 0.2 19.2 2.7 
เถ้า 3.8 13.9 2.5 
เย่ือใย 6.6 14.6 2 
NDF 37.6 30.7 9.7 
ADF 9.8 21.7 3.5 
ADL 3.9 9.6 1.3 
ที่มา: Wisitionporn et al. (2006) อ้างโดย นุจิรา (2553) 

  

1.2 การใช้กากมันส าปะหลังในอาหารสุกร 

      การใช้กากมันส าปะหลัง วริยา (2552) รายงานว่าสามารถใช้กากมันส าปะหลังผสมใน
สูตรอาหารสุกรอนุบาลได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ในรูปอาหารผงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต
และอัตราการตายของสุกรโดยทดลองใช้ระดับกากมันส าปะหลังท่ีระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์
ในสูตรอาหารสุกรอนุบาลในรูปของอาหารผง พบว่าสุกรมีปริมาณการกินอาหารต่อวัน เท่ากับ 684.6, 
662.7, 659.0 และ 653.9 กรัมต่อวัน ตามล าดับ การเจริญเติบโตต่อวัน เท่ากับ 375.6, 360.1, 
361.3 และ 353.5 กรัมต่อวัน และประสิทธิภาพการใช้อาหารอาหารของสุกรเท่ากับ  1.82, 1.83, 
1.84 และ1.85 ตามล าดับ นอกจากนี้ สุกัญญา( 2546) รายงานว่า การใช้กากมันส าปะหลังท่ีระดับ 0, 
10, 20, และ 30 เปอร์เซ็นต์ในอาหารสุกรระยะ รุ่น-ขุน ต่อการย่อยได้ของสุกรรุ่น-ขุน พบว่าการย่อย
ได้ของสุกรกลุ่มท่ีได้รับกากมันส าปะหลังท่ีระดับ 0 เปอร์เซ็นต์มีการย่อยได้ของวัตถุแห้งสูงกว่าสุกรท่ี
ได้รับกากมันส าปะหลังท่ีระดับ 10, 20, และ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเท่ากับ 85.54, 81.75, 82.19 
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และ 83.93 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับและการย่อยได้ของโปรตีนเท่ากับ 86.34, 82.25, 83.03, และ 
84.18 เปอร์เซ็นต์จากการศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต
ปริมาณอาหารท่ีกินประสิทธิภาพการใช้อาหารไขมันสันหลังความยาวซากและพื้นท่ีความยาวหน้าตัด
สัน ท้ัง  4 กลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าน้ าหนักอวัยวะ
ภายในส่วนของล าไส้ใหญ่มีน้ าหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วย(P<0.05) และ นุจิรา (2553) ได้ท าการศึกษาผลใช้
กากมันส าปะหลังผสมในสูตรอาหารสุกรอนุบาลในรูปอาหารอัดเม็ด พบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ
สมรรถภาพการผลิตและอัตราการตายของสุกรโดยใช้ระดับกากมันส าปะหลังท่ีระดับ 0 และ 10 
เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารสุกรอนุบาลในรูปของอาหารผงพบว่าสุกรมีปริมาณการกินอาหารต่อวัน
เท่ากับ 586 และ 540 กรัมต่อวันตามล าดับ (P>0.05) การเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 322 และ 267 
กรัมต่อวันและประสิทธิภาพการใช้อาหารอาหารของสุกร เท่ากับ 1.83 และ 2.30 ตามล าดับ 
(P<0.05) (ดังตารางท่ี2) 

 

ตารางที่ 2  ผลการใช้กากมันส าปะหลังผสมในสูตรอาหารสุกรอนุบาลในรูปอาหารอัดเม็ด 

รายการ ระดับกากมันส าปะหลัง (%) P –value 
0 10 

น้ าหนักต่อตัวเริ่มต้น (กิโลกรัม) 7.2 ± 0.1 7.2 ± 0.1 0.9404 
น้ าหนักตัวสุดท้าย (กิโลกรัม) 16.2 ± 0.3 14.7 ± 0.5 0.3977 

ปริมาณอาหารท่ีกินต่อวัน (กรัมต่อวัน) 586 ± 20.7 540 ± 23.7 0.1664 
อัตรากาเจริญเติบโตต่อวัน (กรัมต่อวัน) 322 ± 10.4a 267 ± 23.7b 0.0103 

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
(Feed conversion ratio) 

1.83 ± 0.05a 2.03 ±0.04b 0.0110 

อัตราการตาย (เปอร์เซ็น) 0 0 - 
a,b อักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนแสดงถึงค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ท่ีมา : นุจิรา (2553) 

2.กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ 

 กากมันหมักยีสต์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ท่ีผลิตจากวัตถุดิบเศษเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันได้แก่กากมันส าปะหลังเปียก (กากเปียก) โดยการน ามาแปรรูปหมักร่วมกับน้ า
หมักยีสต์เพื่อช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงานตลอดจนคุณค่าทางโภชนะอาหารอื่นๆ ตามความต้องการ
ของสัตว์ท่ีส าคัญกากมันหมักยีสต์มีต้นทุนการผลิตต่ า ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เองในฟาร์ม
สามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงในปัจจุบัน (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ  
กรมปศุสัตว์, 2555) 
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 พบว่าการหมักกากมันส าปะหลังด้วยยีสต์ Saccharomycescerevisiae สามารถเพิ่มปริมาณ
โปรตีนในกากมันส าปะหลังจาก 4.4% เป็น 10.9% ได้ เช่นเดียวกับรายงานของ (นฤมล และคณะ, 
2556) พบว่าการใช้ยีสต์Saccharomyces Cerevisiae และยูเรียหมักร่วมกับกากมันส าปะหลัง
สามารถเพื่อปริมาณโปรตีนให้สูงขึ้นอย่างไรก็ตามส าหรับในประเทศไทย เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ได้ท า
การหมักกากมันส าปะหลังร่วมกับยีสต์และยูเรียในหลายๆสูตรเพื่อใช้เล้ียงสัตว์เช่น ไก่เนื้อ สกรุ โคเนื้อ
และโคนม เป็นต้น (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์,2555) 

 2.1 ยีสต์ หรือ ส่าเหล้า เป็นจุลินทรีย์ท่ีรู้จักกันมาต้ังแต่สมัยโบราณถึงกับมีผู้กล่าวว่า ยีสต์
เป็นจุลินทรีย์ชนิดแรกที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ ในการท าอาหารหมัก ยีสต์มีคุณสมบัติเปล่ียนน้ าตาล
ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และแอลกอฮอล์  

ยีสต ์

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างของยีส 

 รูปร่างและโครงสร้างภายในเซลล์ยีสต์ 

      ยีสต์เป็นส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรเห็ดรา (Kingdom Fungi) เช่นเดียวกับเช้ือราแต่มีลักษณะ
เป็น เซลล์เด่ียว (Unicellular) มีรูปร่างหลายแบบ เช่น กลม (round) รี  (oval) สาม เหล่ียม 
(triangular) ยาวปลายด้านหนึ่งแหลม (ogival หรือ boat) มะนาวฝรั่ง (apiculate) คนโฑ (flask) 
ย า ว  (elongated)แ ล ะ เป็ น ส าย  ( filamentous) ยี ส ต์ บ า ง ช นิ ด มี ก า ร ส ร้ า ง เ ส้ น ใย แ บ บ 
pseudomycelium และtrue myceliumโดย pseudeomycelium เกิดจากการแตกหน่อแล้วหน่อ
ท่ีเกิดขึ้นไปหลุดออกจากเซลล์แม่ ท าให้มีเซลล์กาเรียงต่อกันเป็นสาย ส าหรับ rudimentary มีขนาด 
5-10 ไมครอนเมื่อแตกหน่อและเซลล์ต่อกันเป็นสายเรียกว่า ซูโดมัยสิเลียม (pseudomycelium) จะ
มี ลักษณะเป็นสาย ส้ันๆ  ซึ่ ง เซลล์แต่ละเซลล์จะมี รูป ร่างค ล้ายกัน  ส่วน  well-developed 
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pseudomycelium เซลล์ท่ีเป็นแกนกลางจะยาวกว่าเซลล์อื่นๆ และระหว่างรอยต่อของเซลล์จะมี
กลุ่มของหน่อแตกออกมาโครงสร้างของเซลล์ประกอบด้วยผนังเซลล์ (cell wall) ภายในเป็นของเหลว 
(cytoplasm) นิวเคลียส (nucleus) รูปทรงกลมขนาดใหญ่อยู่ เกือบกลางเซลล์ และมี ช่องว่าง 
(vacuole) ขนาดใหญ่อยู่ทางด้านท้ายของเซลล์ (ประภาส, 2553) 

 การท างานของยีสต์ 

      ยีสต์ มีคุณสมบัติในการเปล่ียนน้ าตาลให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ได้ โดย
หลักการท างานของยีสต์ หรือ เบเกอร์ ยีสต์ (Baker yeast) ท่ีใส่ให้ขนมปังฟู เนื่องมาจากยีสต์ท่ีใส่ลง
ไปมีการใช้น้ าตาลในแป้ง หรือท่ีเรียกกันว่า โด (Dough) เป็นอาหาร และระหว่างท่ีมันกินอาหารมันก็
จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป และหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งท าให้มีการเปล่ียนน้ าตาล
ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ในขณะหมัก กระบวนการหมักสามารถจ าแนกออกเป็น 3 
ประเภท คือ 

      1.การหมักแบบอาหารแข็ง (solid - substrate fermentation) เป็นการหมักซึ่งมีการ
เติมน้ าเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่ีต้องการเท่านั้น เช่นการหมักกรดซิตริก
โดยเช้ือรา  

      2.การหมักในอาหารกึ่งของเหลว (semi-solid fermentation) 

      3.การหมักในอาหารเหลว (submerged fermentation) เป็นการหมักโดยเฉพาะเล้ียง
จุลินทรีย์ในอาหารท่ีมีลักษณะเหลว เช่นการหมักแอลกอฮอล์ และ น้ าส้มสายชูเป็นต้น (Radley, 
1986) 

  การเสริมยีสต์ในอาหารสัตว์ 

      เซลล์ยีสต์ประกอบด้วย กรดอะมิโน โปรตีน เกลือแร่ วิตามินและธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของมนุษย์ และสัตว์ยีสต์จึงถูกน ามาเป็นอาหารคน และอาหารสัตว์ท่ีมากด้วยคุณค่า
ของวิตามิน  
กล่าวว่า การใช้ยีสต์ท่ีตายแล้วเป็นเพียงการเพิ่มคุณค่าทางอาหารสัตว์ แต่การใช้ยีสต์มีชีวิตในอาหาร 
ยสีต์จะสามารถเจริญเติบโตเพิ่มจ านวนเซลล์ในกระเพาะ และระบบทางเดินอาหารของสัตว์โดยยีสต์
ใช้อาหารพวกคาร์โบไฮเดรต และเย่ือใย (Fiber) แล้วขับถ่ายอาหารท่ีประกอบด้วยสารพวกโปรตีน ไว
ตามิน แร่ธาตุออกมา ซึ่งสัตว์สามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งตัวเซลล์ยีสต์ท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อถูกย่อย
สลายจะได้สารอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วย Saccharomyces cerevisiae ประกอบด้วยเอนไซม์จ านวน
มาก บางส่วนถูกขับออกมาในล าไส้ และช่วยเสริมเอนไซม์ท่ีมีอยู่แล้วในทางเดินอาหารจึงช่วยให้เพิ่ม
อัตราการย่อยได้ ท าให้การกินอาหารเพิ่มขึ้น ผลท่ีได้คือการเพิ่มน้ าหนักหรือผลผลิต ช่วยสนับสนุน
สมดุลของจุลชีพในล าไส้หากมีการให้อย่างสม่ าเสมอ (ศรัญญา , 2553) 
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      วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีอยู่มากในท้องถิ่นในช่วงฤดูฝน ได้แก่ หัวมันส าปะหลัง และหญ้า
สดสามารถท าการจัดเก็บรักษาไว้ให้คงสภาพไว้ได้นานในรูปแบบของการหมัก ซึ่งเป็นวิธีการท่ีสามารถ
ท าลายสารพิษในมันส าปะหลังและยังสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนในมันส าปะหลังได้สูงขึ้นถึง 10 - 25 
เป อ ร์ เซ็ น ต์ โด ย ใ ช้ เ ช้ื อ จุ ลิ น ท รี ย์ ไ ด้ แ ก่  Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisae, 
Lactobacillus spp, Rhizopus oyzae (อุษณีย์ภรณ์ และคณะ , 2550) 
      อโณชา(2529) ได้ทดลองเพิ่มโปรตีนในมันส าประหลัง โดยวิธีการหมักแบบแห้ง (solid 
statefermentation) โดยใช้เช้ือรา Aspergillus niger เป็นเวลา 2 วันแล้วตามด้วยการหมักด้วยเช้ือ
ยีสต์Saccharomyces cervisae เป็นเวลา 2 วัน ในระยะการหมักมีการกลับมันเพื่อเป็นการให้
อากาศตลอดเวลาจากนั้นจึงน าไปผ่ึงแดดให้แห้ง สุดท้ายจะได้มันส าปะหลังหมักโปรตีนสูง (protein 
enriched cassava-PEC) ซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 12-14 และสามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้ท้ังหมดใน
สูตรอาหารสุกรระยะรุ่น-ขุน  

 2.2 กระบวนการผลิตกากมันส าปะหลังสดหมักยีสต์ 

      มีข้ันตอนการผลิตกากมันส าปะหลังสดหมักยีสต์ (มันหมักยีสต์) ดังนี้ 

      1. ช่ังน้ าตาลทรายแดง จ านวน 4 กิโลกรัม ผสมในน้ าสะอาดปริมาตร 40 ลิตร ท าการ
ละลายให้เข้ากัน (ภาชนะบรรจุควรมีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร) 

      2. เติมผงยีสต์จ านวน 2 กิโลกรัม หรือ 4 ก้อน ลงในสารละลายน้ าตาลแดงและผสมขยี้ให้
เป็นเนื้อเดียวกันปล่อยท้ิงไว้เป็นเวลา 10 นาที 

      3. เตรียมสารละลายกากน้ าตาลกับยูเรีย เพื่อเป็นอาหารเล้ียงยีสต์ดังนี้ 
   3.1 เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกท่ีเตรียมไว้จ านวนปริมาตร 1,000 ลิตร 
   3.2 ช่ังยูเรียจ านวน 40 กิโลกรัมกับกากน้ าตาลจ านวน 50 กิโลกรัม เทลงในถัง
พลาสติกขนาด 1,500 ลิตรท่ีเตรียมไว้และผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

      4. เมื่อครบเวลาท่ีก าหนด 10 นาทีท าการเทหัวเช้ือน้ ายีสต์ท่ีเล้ียงไว้ลงในถังพลาสติก 
ขนาด 1,500 ลิตรและใช้ปั้มลมเพื่อเติมออกซิเจนหรือใช้ไว้กวนบ่อยๆเพื่อให้ยีสต์กระจายท่ัวอาหาร
เล้ียงเช้ือเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

      5. บ่อหมักท่ีเตรียมไว้ควรมีกากมันส าปะหลังประมาณ 6,000 กิโลกรัม (6ตัน) โดยท า
การกระจายให้ท่ัวบ่อและเมื่อครบเวลาท่ีก าหนดใช้ปั้มน้ าไดโวดูดน้ าหมักยีสต์ท่ีเตรียมไว้ฉีดพ่นลงใน
กากมันในบ่อหมักและผสมให้เข้ากันด้วยวิธีการต่างๆของแต่ละฟาร์ม โดยพยายามกระจายน้ าหมักให้
ท่ัวบ่อหมัก 
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      6. ปิดด้วยพลาสติกไวนิลให้สนิทและหมักไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน และเมื่อครบเวลา
ท่ีก าหนดแล้วน าไปเล้ียงสัตว์ต่อไป 

 2.3ประโยชน์จากมันส าปะหลังหมักยีสต์ 

  ผลผลิตจากมันส าปะหลัง มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญอีกชนิดหนึ่งของ 
ประเทศไทย ผลผลิตจากมันส าปะหลัง เช่น กากมัน เป็นต้น นับว่าเป็นวัตถุดิบส าคัญและมีประโยชน์
อย่างมาก ท่ีเกษตรกร น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทาอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน เช่น การน ามาท าเป็น
กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะ ส าหรับเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร โคเนื้อ โคนม โคขุน แพะ 
แกะเป็ด เนื้อ ไก่ไข ่ไก่พื้นเมือง และปลากินพืชทุกชนิด 

  2.3.1ค าแนะน าส าหรับเกษตรกร 

       กากมันส าปะหลังหมัก ยีสต์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ท่ีได้จากการวิจัยร่วมใน
ฟาร์ม เกษตรกรตัวอย่าง ประกอบด้วย โภชนะพลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามิน ใช้ผสมร่วมกับ
อาหารเล้ียงสุกรแม่พันธุ์และสุกรระยะ รุ่น-ขุน ท่ีมีน้ าหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไปจนถึงจับส่งขายตลาด  

  2.3.2 ขนาดและวิธีใช้ 

       ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารส าหรับสุกร แม่พันธุ์และสุกรระยะรุ่น-ขุน น้ า หนักตัว
ต้ังแต่ 40 กิโลกรัม ขึ้นไปในอัตราส่วนของอาหารข้นต่อกากมันหมักยีสต์ = 1:2-5 กิโลกรัม 

  2.3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

       1. กากมันหมักยีสต์สูตรสุกรสามารถใช้เป็นอาหารใน สัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น 
เป็ด ไก่ โค กระบือ แพะ แกะได้ แต่กาก มันหมักยีสต์สูตรด้ังเดิมส าหรับโคเนื้อ-โคนม ไม่แนะน าให้ 
เกษตรกรน ามาเล้ียงสุกร เป็ด ไก่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ เจริญเติบโตต่ า  

       2. การใช้กากมันหมักยีสต์ส าหรับสุกรท่ีไม่เคยกินมาก่อน เกษตรกรควรเสริมใน
ปริมาณน้อยและปรับเพิ่มขึ้นตามความ เหมาะสม 

       3. กรณีเกษตรกรใช้หัวอาหารชนิดผง โปรตีนต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์ แนะน าใช้
ผสมดังนี้ หัวอาหาร 2 กิโลกรัม และปลายข้าวหรือข้าวโพดบด 4 กิโลกรัม และกากมันหมักยีสต์ 60 
กิโลกรัม สามารถใช้เล้ียงสุกรระยะขุน ได้จ านวน 10 ตัวต่อวัน  

       4. กรณีเกษตรกรใช้อาหารข้นส าเร็จรูปโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป สามารถใช้
กากมันหมักยีสต์ทดแทนได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของอาหารท่ีสุกรขุนได้รับในแต่ละวัน (อาหารข้นสาเร็จรูป 
1 กิโลกรัม ต่อกากมันหมักยีสต์ 5 กิโลกรัม)  
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       5. กรณีใช้กากมันหมักยีสต์เล้ียงโคเนื้อ-โคขุนสามารถใช้เป็นอาหารหลักเพื่อขุน
เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน โดยให้กินเต็มท่ี  
       6. กรณีใช้เล้ียงเป็ด-ไก่ แนะน าให้ใช้กากมันหมักยีสต์ในสัตว์ช่วงระยะกลาง โดย
ผสมร่วมกับอาหารเดิมท่ีเป็ดเคยได้รับและปรับปริมาณเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม  
       7. สุกรท่ีกินกากมันหมักยีสต์จะมีเนื้อแดงเพิ่มขึ้นและไขมันต่ า  
       8. ช่วยก าจัดกล่ินและแมลงวันในฟาร์มได้แน่นอน 

 2.4การใช้กากมันส าปะหลังหมักในสัตว์เลี้ยง 

  ผลการใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ไทยละโว้ การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าการใช้กากมันส าปะหลังซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังมาปรับปรุง คุณภาพโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ร่วมกับยู เรียท าให้
องค์ประกอบทางโภชนะโปรตีนของกากมันส าปะหลังมีค่าเพิ่มขึ้นและการใช้กากมันส าปะหลังหมัก
ยีสต์ทดแทนอาหารส าเร็จรูปทางการค้าท่ีระดับ 10, 20 และ 30% พบว่าไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้ 
อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการแลกเนื้อของไก่ไทยละโว้ท่ีเล้ียงอายุระหว่าง24-115 วันเมื่อ
เปรียบเทียบกับไก่ทดลองท่ีกินอาหารส าเร็จรูปทางการค้าเพียงอย่างเดียว (กรมปศุสัตว์, 2552) 

  ผลของการใช้กากมันหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นเพื่อขุนโคพื้นเมืองอีสานจากการ
ทดสอบเป็นระยะเวลา 60วันพบว่าโคในกลุ่มท่ี 1 ท่ีเล้ียงด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เสริมด้วยอาหาร
ข้น 1 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว มีน้าหนักเพิ่มเฉล่ีย 285 กรัม/ตัว/วัน สูงกว่าโคกลุ่มท่ี 2 ท่ีเล้ียงด้วย
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เสริมด้วยกากมันหมักยีตส์ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัวมีน้าหนักเพิ่มเฉล่ีย 
200 กรัม/ตัว/วัน ท้ังนี้เนื่องจากโคในกลุ่มท่ี 2 มีการกินได้ต่ ากว่าสืบเนื่องจากความช้ืนของกากมัน
หมักยีสต์ท่ีมาก (ณัฐพงษ์ และถวิล, 2560) 

ตารางที่ 3  แสดงน้ าหนักตัวอัตราการเพิ่มน้ าหนักตัวต่อวันและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารของ 
สุกรท่ีระดับอายุต่างกัน 

อายุ (สัปดาห์) น้ าหนัก (กก.) ADG (กก./วัน) FCR 
0 – 4 1.2 – 6.0 - - 
5 – 8 6.0 – 15.0 0.320 1.79 
9 – 12 15.0 – 30.0 0.530 2.10 
13 – 18 30.0 – 60.0 0.700 2.60 
19 – 25 60.0 – 90.0 0.600 3.50 
26 – 30 90.0 – 105.0 0.500 4.00 

>30 >105 < 0.500 > 4.00 
ท่ีมา: อาวุธ และไพบูลย์.(2526) 
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3.การเจริญเติบโตของสุกร 

 สุกร 

      สุกรบ้านมีวิวัฒนาการมาจากสุกรป่าโดยวิธีทางธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ พันธุ์สุกรท่ียอมรับกันว่าเป็นพันธุ์แท้ (pure breed) มีอยู่ประมาณ 87 
พันธุ์ กระจายอยูในทวีปยุโรปและอเมริกา พันธ์สุกรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนาการเล้ียงสุกร ท า
ให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และสร้างผลก าไรให้แก่ผู้ผลิตสุกรเป็นการค้า เนื่องจากสุกรพันธุ์
ดีจะมีสมรรถภาพในการสืบพันธุ์ดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดีให้ผลผลิต
สูง ใช้ระยะเวลาในการเล้ียงส้ันตลอดจนมีคุณภาพซากดีด้วย ประเภทของสุกร 

      สุกรจะมีอัตราการเพิ่มน้ าหนักต่อวันสูงท่ีสุดในช่วงอายุ 13-18 สัปดาห์ หรือน้ าหนักตัว 
30-60 กิโลกรัม ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นสูงท่ีสุดส าหรับประสิทธิภาพการ
ใช้อาหารของสุกรจะสูงในช่วงท่ียังเล็กอยู่เพราะสุกรมีขนาดน้ าหนักน้อยปริมาณการกินอาหารยังไม่
มากแต่อัตราการเพิ่มน้ าหนักจะมาก แต่สุกรท่ีโตแล้วแม้ว่าจะมีอัตราการเพิ่มน้ าหนัก (ดังตารางท่ี 3) 

 พันธุ์สุกรที่น ามาใช ้

      สุกรสามสาย 

  1. สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ มีถิ่นก าเนิดในประเทศอังกฤษ เป็นสุกรประเภทเบคอน ถูก
น ามาเล้ียงในประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ.2482 เป็นลูกผสมของพันธุ์ยอร์คเชียร์ (Yorkshire) กับพันธุ์ 
แลงเคสเตอร์ (Lechester) และได้ปรับปรุงพันธุ์มาจนกลายเป็นพันธุ์ลาร์จไวท์ ลักษณะท่ัวไป สีขาว
ตลอดล าตัว อาจมีจุดด าบ้างไม่ถือเป็นข้อต าหนิ หูต้ัง หัวโตขนาดปานกลาง จมูกยาว ล าตัวยาวและลึก 
กระดูกใหญ่ ไหล่หนา พื้นท้องขนานกับ พื้นดิน หลังและเอวแคบ มันใต้ผิวหนังบาง ขนาดโตเต็มท่ีตัวผู้ 
มีน้ าหนัก 320-450 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ าหนัก 230-360 กิโลกรัม เป็นสุกรท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
รวดเร็ว ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีแข็งแรง ให้ลูกดก เล้ียงลูกเก่ง คุณภาพซากดีขาแข็งแรง นิยมใช้
เป็นพ่อแม่พันธุ์ ส าหรับผลิตสุกรพันธุ์ลูกผสม 2 สาย เพื่อเป็นแม่พันธุ์หรือสุกรขุน ส่งตลาด  

  2. สุกรพันธุ์แลนด์เรซ มีถิ่นก าเนิดในประเทศเดนมาร์ค ปรับปรุงจากสุกรพันธุ์ลาร์จ
ไวท์ของอังกฤษ และสุกรพันธุ์พื้นเมืองของเดนมาร์คเอง และได้รับการรับรองเป็นพันธุ์แท้ ต้ังแต่ พ.ศ.
2433 สุกรพันธุ์แลนด์เรซ ถูกน าไปปรับปรุงพันธุ์ในหลายประเทศ จนได้พันธุ์แท้ของประเทศ เหล่านั้น 
แล้วใส่ช่ือประเทศผู้ปรับปรุงน าหน้าเข้าไป เช่น อเมริกันแลนด์เรซ เบลเยี่ยมแลนด์เรซ เป็นต้น ถูก
น ามาเล้ียงในประเทศไทย พ.ศ.2506 ลักษณะท่ัวไป สีขาวตลอดล าตัว (อาจมีจุดด่างด าบ้างถือเป็น
เรื่องธรรมดา) หูใหญ่ปรก หัวเล็กเรียว ไม่มีรอยย่น จมูกยาว ล าตัวยาวมากและลึก (สุกรพันธุ์นี้มี
ซี่โครง มากกว่าพันธุ์อื่น 1 คู่ อาจมี 16-17 คู่) ไหล่กว้างและหนา สะโพกโตเห็นเด่นชัด ขาส้ันเต้ีย 22 
AT 328 ขนาดโตเต็มท่ีตัวผู้มีน้ าหนัก 320-400 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ าหนัก 250-340 กิโลกรัม เป็นสุกร
ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีมาก ให้ลูกดก เล้ียงลูกเก่ง ให้น้ านมดี
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คุณภาพซากดีเนื้อมาก มันน้อยและมีมันท่ีบริเวณสันหลังบาง ให้เนื้อส่วนเบคอนมาก แต่มีข้อเสีย ตรง
ข้อขาอ่อน และไม่ทนทานต่ออาหารคุณภาพไม่ดีนิยมใช้เป็น แม่พันธุ์ในการผลิตสุกรพันธุ์ลูกผสม 2 
สาย เพื่อเป็นสุกรแม่พันธุ์เพราะมีเต้านมมาก เต้านมแต่ละเต้าห่างกัน สะดวกในการให้ลูกดูดนม สุกร
พันธุ์ดูร็อค มีถ่ินก าเนิดทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เดิมเรียกว่า ดูร็อค เจอร์ซี่ (Duroc 
Jersey) ไม่ทราบต้นตระกูลแน่นอน ได้รับการรับรองเป็นพันธุ์แท้ เมื่อ  พ.ศ.2428ลักษณะท่ัวไป สี
น้ าตาลแดง บางตัวสีจางจนเป็นสีเหลืองทอง หูปรกเล็กน้อย หัวโตพอสมควร จมูกไม่ยาวนัก หน้ายาว
ปานกลาง ล าตัวส้ันและหนา ไหล่และสะโพก หนาและกว้างอย่างเด่นชัด หลังโค้งกว่าพันธุ์อื่น ถ้าให้
อาหารมากจะอ้วนมาก ขนาดโต เต็มท่ีตัวผู้มีน้ าหนัก 300-450 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ าหนัก 270-320 
กิโลกรัม เป็นสุกรท่ีมี อัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดีแข็งแรง สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมได้ดีเล้ียงลูกไม่เก่ง ให้ลูกดกพอสมควร คุณภาพซากดี นิยมใช้เป็นสาย 
พ่อพันธุ์ส าหรับผสมพันธ์เพื่อเล้ียงเป็นสุกรขุนเนื่องจากให้ลูกท่ีเล้ียงง่ายและโตเร็ว 

 3.1ปัจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสุกร 

      อิทธิพลของเพศ 

      อิทธิพลของเพศ จากการศึกษาอิทธิพลของเพศท่ีมีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจบาง
ประการของสุกรขุนลูกผสม สามสายพันธุ์ พบว่าสุกรขุนเพศผู้ตอน มีค่า ADFI สูงกว่าเพศเมีย (2.13 
และ 2.00 กิโลกรัม ตามล าดับ)  

     1. ลักษณะซาก 

      ลักษณะซาก (Carcass Traits) อิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะซาก จากการศึกษา
อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ที่เกิดจาก พ่อสุกรพันธุ์ดูร็อค 
กับแม่ลูกผสมลาร์จไวท์และแลนด์เรซ เปอร์เซ็นต์ซาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 78.99 % พบว่าแม่พันธุ์สอง
สายมีอิทธิพลต่อลักษณะนี้ซึ่งมี ค่าใกล้เคียงกับท่ีสัมฤทธิ์และคณะ(2551) รายงานว่าสุกรขุนท่ีเกิดจาก
พ่อพันธุ์ ดูร็อคและปากช่อง 2 มี เปอร์เซ็นต์ซากเท่ากับ 78.74 % และ 78.69 % ตามล าดับ 
เปอร์เซ็นต์ซากเย็น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 77.32 % พบว่าทุกปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะนี้ซึ่งมีค่า 
ใกล้เคียงกับท่ีสัมฤทธิ์และคณะ(2551) รายงานว่าสุกรขุนท่ีเกิดจากพ่อพันธุ์ดูร็อคและปากช่อง 2 มี 
เปอร์เซ็นต์ซากเย็น เท่ากับ 76.87 และ 77.03 % ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงเมื่อเทียบกับน้ าหนัก
มีชีวิต และเมื่อเทียบกับน้ าหนักซาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 33.39 % และ 43.19 % ตามล าดับ พบว่าเพศ
มีอิทธิพลต่อท้ังสองลักษณะนี้ซึ่งใกล้เคียงกับท่ีสัมฤทธิ์และ คณะ (2551) รายงานว่าสุกรขุนท่ีเกิดจาก
พ่อดูร็อคมีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงเมื่อเทียบกับน้ าหนักซากเท่ากับ 43.76 % เปอร์เซ็นต์ไขมันเมื่อเทียบกับ
น้ าหนักมีชีวิต และเมื่อเทียบกับน้ าหนักซาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.09 และ 15.64 % ตามล าดับ พบว่า
เพศมีอิทธิพลต่อท้ังสองลักษณะนี้ 
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      2. เปอร์เซ็นต์กระดูก 

      เปอร์เซ็นต์กระดูก เมื่อเทียบกับน้ าหนักมีชีวิต และเมื่อเทียบกับน้ าหนักซาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 14.57 % และ 18.85 % พบว่าทุกปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อท้ังสองลักษณะนี้ เปอร์เซ็นต์เนื้อสาม
ช้ัน เมื่อเทียบกับน้ าหนักมีชีวิต มีค่าเท่ากับ 15.08 % พบว่าเพศและแม่พันธุ์ สองสาย มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะนี้ เปอร์เซ็นต์เนื้อสามช้ันเมื่อเทียบกับน้ าหนักซาก มีค่าเท่ากับ 19.50 % พบว่าเพศมีอิทธิพล
ต่อ ลักษณะนี้ ความหนาไขมันสันหลัง เท่ากับ 0.93 เซนติเมตร พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อลักษณะนี้ 
ความยาวซากเท่ากับ 98.74 เซนติเมตร พบว่า เพศและน้ าหนักก่อนฆ่ามีอิทธิพลต่อลักษณะนี้ 
พื้นท่ีหน้าตัดเนื้อสัน เท่ากับ 42.80 ตารางเซนติเมตร พบว่าเพศมีอิทธิพลต่อลักษณะนี้ อิทธิพลของ
เพศ จาก จะเห็นว่าสุกรขุนเพศผู้ตอนมีการสะสมไขมันมากกว่าเพศเมียจะเห็นได้จากความ หนาไขมัน
สันหลังหนากว่าเพศเมีย (1.01 และ 0.84 เซนติเมตรตามล าดับ) สูงกว่าปริมาณการกินอาหารก็จะ
เพิ่มตามขนาดน้ าหนักตัวจึงท าให้ประสิทะภาพการใช้อาหารลดลง 

 3.2ปริมาณอาหารที่กินได้ของสุกร 

      3.2.1ความต้องการอาหารของสุกร 

  การปรับปรุงพันธุ์สุกรเพื่อให้มีสมรรถภาพการผลิตสูงและคุณภาพซากสูงขึ้นมีผลท า
ให้สุกรมีความต้องการสารอาหารสูงสุกรปัจจุบันต้องการอาหารท่ีมีคุณภาพสูง ประกอบด้วย โปรตีน 
กรดอะมิโน ต่าง ๆ โดยเฉพาะไลซีน รวมท้ังสารอาหารอื่น ๆ สูง อย่างเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย ผู้เล้ียงมักผสมสุกรข้ามพันธุ์หรือสายพันธุ์ เช่น  แลนด์เรซเดนมาร์คกับแลนด์เรซอังกฤษ เป็น
ต้น ท าให้ความต้องการสารอาหารแตกต่างกันไป ดังนั้นความต้องการสารอาหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใน
อาหารของสุกรสายพันธุ์ยุโรปหรือสุกรท่ีมีสมรรถภาพการผลิตสูงและคุณภาพซากดีท่ีเล้ียงในประเทศ
ไทยควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพท่ีเล้ียงในประเทศไทย 

      3.2.2 ความส าคัญของอาหารต่อการเลี้ยงสุกร อาหารเป็นปัจจัยส าคัญในการเล้ียงสุกร
นอกจากเป็นต้นทุนการผลิตแล้วยังมีผลต่อลักษณะต่างๆของสุกรดังนี้   

  1. การเจริญเติบโตสุกรท่ีได้รับอาหารคุณภาพไม่ดีจะมีการเจริญเติบโตลดลงใช้เวลา
ในการเล้ียงนานท าให้ต้นทุนการเล้ียงสูง 

  2. คุณภาพซากหรือปริมาณเนื้อแดงในซากสุกรท่ีได้รับอาหารคุณภาพไม่ดีจะมี
เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงในซากน้อย  ไขมันมาก  โดยเฉพาะอาหารท่ีมีระดับโปรตีนหรือกรดอะมิโนไม่
เพียงพอท าให้ซากสุกรมีปริมาณเนื้อแดงลด มีปริมาณไขมันมากขึ้นขายไม่ได้ราคา   

สว
พ.ม

ทร
.สุว
รรณ

ภูม
ิ



13 
 

  3. อัตราการเปล่ียนอาหาร อาหารคุณภาพต่ านอกจากท าให้สุกรเจริญเติบโตช้าการ
สร้างเนื้อแดงน้อยและมีการสะสมไขมันมากแล้วยังท าให้สุกรต้องใช้อาหารมากในการเพิ่มน้ าหนัก 1 
กิโลกรัม จึงท าให้ต้นทุนค่าอาหารเพิ่มมากขึ้น 

  4. ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ อาหารคุณภาพดีท าให้สุกรมีวงรอบการสืบพันธุ์เป็น
ปกติ ได้แก่ สุกรมีการเป็นสัดปกติ การตกไข่มาก การสร้างน้ าเช้ือดี การสะสมอาหารในตัวแม่สุกร
ระหว่างอุ้มท้องมากแม่สุกรมีการสร้างน้ านมให้ลูกกินได้อย่างเพียงพอ แม่สุกรไม่โทรมมาก และกลับ
เป็นสัดอีกหลังหย่านมลูก 5-7 วันซึ่งมีผลท าให้แม่สุกรสามารถผลิตลูกสุกรได้จ านวนมากในแต่ละปี 
และมีอายุการใช้งานยาวนานต้นทุนในการเล้ียงต่ า 

  5. ภูมิต้านทานโรค อาหารคุณภาพดีช่วยให้สุกรมีการสร้างภูมิต้านทานโรคดี 
สุขภาพแข็งแรง มีความทนทานต่อเช้ือโรคท่ีมีอยู่ในสภาพแวดล้อมมากขึ้น ไม่ป่วยง่าย และไม่
จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะมากในการเล้ียงหรือสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสุกรท าให้
ต้นทุนการเล้ียงสุกร 

      3.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหารของสุกร ความต้องการสารอาหารของ
สุกรมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องคือ 

  1. เพศ สุกรเพศผู้ไม่ตอนมีอัตราการเจริญเติบโตและมีอัตราการสะสมเนื้อแดง
มากกว่าสุกรเพศเมียและสุกรเพศผู้ตอน ตามล าดับ สุกรเพศเมียมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าและมี
อัตราการสะสมเนื้อแดงมากกว่าสุกรเพศผู้ตอน สุกรเพศเมียต้องการระดับโปรตีนและกรดอะมิโนใน
อาหารมากกว่าสุกรเพศผู้ตอนจึงควรแยกเล้ียงสุกรเพศเมียและเพศผู้ตอน และท าสูตรอาหารเฉพาะ
แต่ละเพศ จะท าให้ได้คุณภาพซากและประสิทธิภาพการเล้ียงดีขึ้น 

  2. สายพันธุ์ สุกรสายพันธุ์ท่ีได้รับการปรับปรุงให้มีการสะสมเนื้อแดงมากย่อม
ต้องการระดับของกรดอะมิโนในสูตรอาหารสูงกว่าสุกรสายพันธุ์ที่มีการสะสมเนื้อแดงตามปกติ 

  3. คุณภาพของวัตถุดิบอาหารท่ีใช้  ความต้องการอาหารของสุกรท่ีแนะน าโดย
สถาบันฯ ต่าง ๆ นั้นจะให้ผลดีเมื่อวัตถุดิบอาหารท่ีใช้ประกอบสูตรอาหารมีการย่อยได้ดีหรือย่อยง่าย 
ถ้าหากวัตถุดิบอาหารนั้นย่อยยาก เช่น มีระดับเยื่อใยค่อนข้างสูงท าให้การย่อยได้ของกรดอะมิโน
ลดลง จึงจ าเป็นต้องเพิ่มระดับโปรตีนหรือกรดอะมิโนในอาหารให้มากขึ้น หากสุกรได้รับอาหารท่ีมี
สารพิษ เช่น สารยับยั้งทริปซิน สารแทนนิน เป็นต้น ในปริมาณมากจะมีผลท าให้การใช้ประโยชน์ได้
ของสารอาหารรวมทั้งกรดอะมิโนในอาหารลดลง ท าให้ต้องการกรดอะมิโนในอาหารมากขึ้น   

  4. การจัดการฟาร์ม ฟาร์มสุกรท่ีมีการจัดการเล้ียงดูสุกรเป็นอย่างดี ไม่มีโรครบกวน
หรือในสภาวะท่ีสุกรมีสุขภาพดี สุกรต้องการระดับสารอาหารต่าง ๆ รวมท้ังกรดอะมิโนในสูตรอาหาร
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น้อยกว่าสุกรท่ีก าลังอยู่ในสภาวะติดเช้ือโรค ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการดูแลไม่ดีหรืออยู่ในสภาวะโรค
ระบาด ดังนั้นการจัดการฟาร์มสุกรดีมีผลช่วยท าให้สุกรมีการใช้ประโยชน์จากสารอาหารดีขึ้นด้วย  

  5. อุณหภูมิและปริมาณอาหารท่ีกินถ้าอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นสุกรต้องการปริมาณ
พลังงานต่อวันน้อยลงและลดการกินอาหารหากยังคงระดับสารอาหารต่างๆในสูตรอาหารเหมือนเดิม
จะมีผลท าให้สุกรได้รับปริมาณสารอาหารชนิดต่างๆไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ดังนั้นใน
สภาวะท่ีสุกรลดการกินอาหารลงเนื่องจากอากาศร้อนจึงต้องเพิ่มระดับสารอาหารชนิดต่างๆรวมท้ัง
พลังงานและระดับกรดอะมิโนในสูตรอาหารให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการชดเชย ถ้าสภาวะอุณหภูมิของอากาศ
ลดลงสุกรต้องการพลังงานมากขึ้นและเพิ่มการกินอาหารจึงอาจลดระดับสารอาหารต่างๆท้ังพลังงาน
และระดับกรดอะมิโนในสูตรอาหารลง  เพื่อลดการสูญเสียการใช้ประโยชน์จากสารอาหารโดยไม่
จ าเป็น   

  6. วิธีการให้อาหารและคุณภาพซากการผลิตสุกรเพื่อให้ได้คุณภาพซากดีมีเนื้อแดง
มากและไขมันสันหลังบางนั้น สุกรต้องได้รับอาหารท่ีมีกรดอะมิโนต่อวันในปริมาณมากกว่าปกติและ
อาหารท่ีมีพลังงานต่อวันลดน้อยลง หากผู้เล้ียงให้อาหารสุกรแบบเต็มท่ีสูตรอาหารท่ีให้นั้นควรท าให้มี
ระดับพลังงานในอาหารลดลง  พร้อมท้ังยกระดับกรดอะมิโนให้สูงขึ้นแต่หากผู้เล้ียงให้อาหารสุกรแบบ
จ ากัดสูตรอาหารท่ีให้นั้นควรท าให้มีระดับพลังงานในอาหารคงเดิมแต่ยกระดับกรดอะมิโนทุกตัวให้
สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับปริมาณอาหารท่ีกินน้อยลง  

 3.2.4 ประเภทของอาหารสุกร 

      อาหารท่ีใช้เล้ียงสุกรสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทคือ 

  1. เศษอาหาร เป็นการให้อาหารแบบเก่าโดยน าเศษอาหารจากโรงอาหาร โรงงาน 
ร้านค้าภัตตาคารโรงแรม ท่ีมีเศษอาหารเหลือท้ิงจ านวนมากน ามาใช้เล้ียงสุกรซึ่งเศษอาหารเหล่านี้มี
โปรตีนเฉล่ียประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์ การให้เศษอาหารจะต้องน ามาต้มให้สุกก่อนเพื่อป้องกันเช้ือโรค
ท าให้เปลืองแรงงานแต่ต้นทุนต่ า 

  2. ร าละเอียดและปลายข้าวเป็นการให้อาหารท่ีนิยมใช้ในชนบทโดยน าปลายข้าวไป
ต้มให้สุกก่อนหรือน าไปแช่น้ า 10-20 ช่ัวโมงก่อนแล้วจึงใส่ร าละเอียดผสมลงไปการเล้ียงด้วยร า
ละเอียดและปลายข้าวนี้จะท าให้สุกรอ้วนและมีไขมันมาก  

  3. อาหารถุงส าเร็จรูปเป็นการให้อาหารท่ีนิยมในปัจจุบันมีบริษัทผลิตอาหารสุกร
ออกมาจ าหน่ายหลายบริษัทท าให้สะดวกแก่ผู้เล้ียงอาหารถุงส าเร็จรูปมี 2 ประเภท  
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       3.1 อาหารส าเร็จรูปโดยตรง เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารตามความต้องการ
ของสุกรในแต่ละระยะและสามารถน าไปใช้เล้ียงสุกรได้ทันทีแต่ราคาแพงมีท้ังชนิดผงและชนิดเม็ด 
ได้แก่ อาหารส าเร็จรูปส าหรับสุกรนม สุกรอ่อน สุกรเล็ก สุกรรุ่น สุกรขุนและสุกรพันธุ์  

       3.2 หัวอาหารหรืออาหารเข้มข้น เป็นอาหารท่ีมีส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีให้อาหาร
โปรตีน แร่ธาตุและวิตามินอยู่ในปริมาณสูง เมื่อน าไปเล้ียงสุกรต้องผสมกับปลายข้าวและร าละเอียดใน
อัตราส่วนท่ีก าหนดตามความต้องการของสุกรถ้าสามารถหาวัตถุดิบท่ีมีในท้องถิ่นได้ง่ายท าให้ราคา
อาหารท่ีผสมได้ราคาถูกกว่าอาหารส าเร็จรูป 

  4. อาหารผสม เป็นอาหารท่ีผู้เล้ียงต้องน าวัตถุดิบ เช่น ร าละเอียด ปลายข้าว 
ข้าวโพด ปลาป่นกากถั่วเหลือง วิตามิน และแร่ธาตุ มาผสมกันตามสูตรอาหารท่ีค านวณตามความ
ต้องการอาหารของสุกรในแต่ละระยะจะท าให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ 

 3.2.5 อาหารคุณภาพดี อาหารคุณภาพดี มีลักษณะดังนี ้

  1. สารอาหารเพียงพอกับความต้องการของสุกรอาหารคุณภาพดีต้องมีโปรตีน 
กรดอะมิโนท่ีจ าเป็น พลังงาน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆครบถ้วนตามความต้องการของสุกร  

  2. การย่อยได้ง่ายหรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี อาหารคุณภาพดีย่อยได้ง่ายมีระดับ
เย่ือใยต่ าแป้งและโปรตีนย่อยได้ดีไม่มีสารขัดขวางการย่อยได้ เช่น สารแทนนิน สารยับย้ังทริปซิน เป็น
ต้น ในระดับเกินกว่าท่ีสัตว์จะทนได้  

  3. ไม่มีสารพิษและเช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อโรคอาหารคุณภาพดีต้องไม่มีสารพิษท่ีเป็น
อันตรายต่อสัตว์เช่น สารพิษอะฟลาทอกซิน (จากเช้ือรา) สารพิษกลูโคซิเลต (จากกากเรปซีส) เป็นต้น 
นอกจากนี้ต้องไม่มีเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค เช่น เช้ือซาลโมเนลลา เป็นต้น เพราะสุกรท่ีให้ผลผลิตสูง เช่น 
สุกรสายพันธุ์เดนมาร์กจะมีความไวต่อสารพิษและเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารมากกว่าสุกรท่ีให้
สมรรถภาพการผลิตต่ า 

  4. ไม่มีลักษณะท่ีสุกรไม่ชอบกินอาหารคุณภาพดีต้องไม่มีลักษณะท่ีสุกรไม่ชอบกิน 
เช่น ลักษณะเป็นฝุ่นมากซึ้งจะท าให้สุกรต้องกินน้ ามาก กินอาหารน้อย หรือ อาหารมีรสขม เปรี้ยว 
เฝ่ือนมากเกินไปซึ่งสุกรไม่ชอบและท าให้กินอาหารได้น้อยสุกรชอบกินอาหารมีรสหวานการใส่
กากน้ าตาลจะช่วยให้สุกรกินอาหารได้มากขึ้น 

 3.2.6 การให้อาหารสุกร 

  สุกรแต่ละระยะมีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันการให้อาหารแก่สุกรในแต่ละ
ระยะจึงแตกต่างกันด้วย เพื่อให้สุกรสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารท่ีกินมากท่ีสุดรูปแบบการให้
อาหารสุกรท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้อาหารแห้ง ซึ่งอยู่ในรูปผง (powder) หรือเป็นเม็ด 
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(pellet) ท้ังส าหรับพ่อแม่พันธุ์สุกร ลูกสุกร และสุกรขุน ซึ่งสะดวกในการขนส่งการเก็บรักษาและการ
น าไปให้สุกรกิน 

  การให้อาหารสุกรเล็กหย่านม-น้ าหนัก 15 กิโลกรัม สุกรเล็กอายุต้ังแต่หย่านม 4 
สัปดาห์จนถึงน้ าหนัก 15 กิโลกรัมหรืออายุ ประมาณ 10 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของลูกสุกรในระยะ
นี้ขึ้นอยู่กับอาหารท่ีให้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสุกรระยะนี้ยังมีขนาดตัวเล็กมากนอกจากนี้ระบบ
ทางเดินอาหารยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มท่ีฉะนั้นอาหารท่ีให้ควรจะยังเป็นอาหารท่ีย่อยง่าย มีโปรตีน 
พลังงาน แร่ธาตุ และวิตามินอย่างครบถ้วนสุกรอายุ 4 สัปดาห์สามารถลดการใช้แหล่งวัตถุดิบโปรตีน
จากนมและแหล่งพลังงานจากน้ าตาลแลคโตสลงใช้โปรตีนจากสัตว์ เช่น ปลาป่นคุณภาพดีหรือโปรตีน
จากพืช เช่น ถั่วเหลืองได้มากขึ้นแต่ถั่วเหลืองควรเป็นถั่วเหลืองไขมันเต็มหรือถั่วเหลืองต้มหรือนึ่งหรือ
ค่ัวอย่างดีหรือกากถั่วเหลืองชนิดสกัดน้ ามัน แต่ผลไม่ดีเท่ากับถ่ัวเหลืองต้มหรือนึ่งหรือถั่วเหลืองไขมัน
เต็ม (มีเลซิตินในปริมาณท่ีสูงช่วยลดขนาดโมเลกุลไขมันท าให้อยู่ในสภาพแขวนลอยเหมาะท่ีน้ าย่อย
เข้าไปท างานได้สะดวกและช่วยในการดูดซึมกรดไขมันและโมโนกลีเซอไรด์เข้าสู่ผนังล าไส้เล็กด้วย) 
กากถั่วเหลืองอัดน้ ามันไม่ควรใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสุกรระยะนี้เพราะโปรตีนของกากถั่ว
เหลืองอัดน้ ามันย่อยได้ยากเริ่มใช้กากถั่วเหลืองในอาหารได้ 5-10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อฝึกให้ลูกสุกรคุ้นเคย
กับสารยับย้ังการเจริญเติบโต เช่น สารยับยั้งทริปซิน เป็นต้น  

  ถึงแม้ว่าสุกรระยะนี้จะใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองได้มากขึ้นแต่ถ้าใช้หางนมผงผสมลงไป
ในอาหารจะท าให้การเจริญเติบโตดีขึ้นโดยใช้ในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร เมื่อสุกรอายุ
มากกว่า 6 สัปดาห์ขึ้นไป หางนมผงไม่มีผลท าให้การเจริญเติบโตดีขึ้นอาจจะใช้หางนมผงได้หรือถ้า
ต้องการใช้ควรไม่เกินระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร  

  นอกจากนี้สามารถใช้แหล่งพลังงานจากแป้ง เช่น ปลายข้าวหรือข้าวโพดมากขึ้นแต่
ไม่ควรใช้ร าละเอียดเป็นส่วนประกอบของอาหารสุกรในระยะนี้เพราะว่าร าละเอียดมีเย่ือใยมากท าให้
อาหารย่อยยาก การนึ่งหรือต้มอาหารประเภทแป้งหรือการนึ่งและอัดเม็ดอาหารส าเร็จรูปช่วยท าให้
อาหารย่อยง่ายมากขึ้น สุกรระยะนี้ควรให้กินอาหารทีละน้อยๆแต่ให้บ่อยครั้ง วันละ 6-10 ครั้ง 
เพื่อให้ลูกสุกรกินได้อย่างเต็มท่ี ไม่ควรจะให้อาหารครั้งละมากๆเพราะลูกสุกรจะกินไม่หมดและอาหาร
ท่ีเหลือจะมีกล่ินท าให้ลูกสุกรไม่กินอีกและเกิดการเสียหายแต่ละครั้งท่ีให้ควรให้อาหารมื้อก่อนหน้า
เหลือน้อยท่ีสุดหรือแทบหมดจริงๆถึงให้  จึงจ าเป็นต้องให้ครั้งละน้อยการเติมอาหารบ่อยๆจะกระตุ้น
ให้ลูกสุกรมากินอาหาร นอกจากนี้ ยังช่วยชะลอการไหลผ่านของอาหารจากกระเพาะสู่ล าไส้ลดอัตรา
การเคล่ือนตัวของอาหารท่ีไหลผ่านล าไส้ท าให้มีระยะเวลาในการย่อยและดูดซึมนานขึ้นท าให้
ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ้นและการให้อาหารบ่อยๆยังได้ตรวจสุขภาพของลูกสุกรได้ด้วยว่ามีลูก
สุกรตัวใดไม่ลุกขึ้นมากินอาหารบ้างจะได้รีบแก้ไขการให้อาหารเต็มรางอาหารจะไม่ทราบว่าลูกสุกรตัว
ใดไม่กินอาหารกว่าจะรู้ก็อาจป่วยไปแล้วตามปกติลูกสุกรควรกินอาหารได้ 250-350 กรัมต่อวัน 
ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการหย่านม การจัดการลูกสุกรหย่านมจึงต้องเข้มงวดเพื่อให้ลูกสุกรหย่านม กิน
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อาหารได้ดี มีสุขภาพดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและไม่ร้อน คอกควรมีอุณหภูมิต่ าลง 
1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งท าให้ลูกสุกรมีความอยากกินอาหารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ควรให้แสงสว่างโดยเปิด
ไฟให้ตลอดในช่วง 2 วันแรก เพื่อให้ลูกสุกรเริ่มกินอาหารแข็งได้เร็วขึ้น ถ้าไม่มีแสงสว่างลูกสุกรจะ
รวมกันเป็นกลุ่มไม่ยอมออกไปกินอาหารท่ีรางอาหาร หลังจาก 2 วันแรกกลับมาให้แสงตามปกติ 
อาหารช่วงนี้ควรมีโปรตีนสูง ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ มีระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง เพื่อช่วยใน
การเสริมสร้างโครงกระดูกและท าให้การเจริญเติบโตดีอาหารสุกรในช่วงนี้เรียกว่า อาหารสุกรเล็ก 
(starter  ration)  

ตารางท่ี 4  มาตรฐานการกินได้ของลูกสุกรในคอกอนุบาล 

อายุ (วัน) อายุ (สัปดาห์) เป้าหมายการกิน (กรัม) 
หย่านม – 27      3 – 4            250 
28 – 34      4 – 5            350 
35 – 41      5 – 6            550 
42 – 48      6 – 7            700 
49 - 55      7 – 8            900 
ท่ีมา: สุวรรณา พรหมทอง, (มปพ.) 

 อาหารสุกรเล็กน้ าหนัก 15-25 กิโลกรัม สุกรระยะนี้มีขนาดโตขึ้นระบบทางเดินอาหารพัฒนา
สมบูรณ์มากขึ้นไม่มีความจ าเป็นในการใช้หางนมอีกต่อไปสุกรระยะนี้ใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองได้ดี
แล้วแต่กากถ่ัวเหลืองท่ีผ่านกรรมวิธีการท าต่างกันอาจท าให้สุกรระยะนี้เจริญเติบโตแตกต่างกันกากถ่ัว
เหลืองสกัดน้ ามันด้วยสารเคมีจะมีคุณภาพดีกว่ากากถั่วเหลืองอัดน้ ามันอาหาร ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่
ควรใช้ร าละเอียดผสมลงไปในอาหารแต่ถ้าจ าเป็นอาจผสมบ้างเล็กน้อยไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ใน
สูตรอาหารสุกรในช่วงนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น ควรจะได้รับอาหารอย่างเต็มท่ีอาหาร
ช่วงนี้ควรมีโปรตีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มีระดับแคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง เพื่อช่วยในการ
เสริมสร้างโครงกระดูก ท าให้ลูกสุกรมีการเจริญเติบโตดี 

 การให้อาหารสุกรรุ่นน้ าหนัก 25-60 กิโลกรัม สุกรจะสะสมเนื้อแดงต้ังแต่เกิดจนกระท่ังถึง
น้ าหนัก 60 กิโลกรัม ฉะนั้นระดับของโปรตีนในอาหารสุกรในช่วงนี้ก็ยังต้องค านึงให้มากเพราะว่า
โปรตีนท่ีไปสร้างเป็นเนื้อแดงจะต้องมาจากอาหารนั้นเองอาหารสุกรระยะนี้มีความง่ายต่อการท ามาก
ขึ้น ท้ังนี้ เพราะว่าทางเดินอาหารของสุกรมีความแข็งแรงมากแล้วการใช้โปรตีนกากถั่วเหลืองอัด
น้ ามันก็ให้ผลดีหรืออาจเริ่มใช้ร าละเอียดผสมลงไปในอาหารได้ต้ังแต่ในระยะนี้แต่ปริมาณการใช้ไม่ควร
เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร เพราะถ้ามากกว่านี้ท าให้การเจริญเติบโตลดลงสุกรในช่วงนี้อาจจะ
ให้กินอย่างไม่จ ากัดหรือจะจ ากัดอาหารให้กินก็ได้โดยให้วันละ 1.5-2.2 กิโลกรัม อาหารสุกรในช่วงนี้
เรียกว่าอาหารสุกรรุ่น (growing ration) ควรมีโปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์  
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

อุปกรณ์ 

1. เครื่องช่ังดิจิตอล 
2. กะละมัง 2 ใบ 
3. ถังใส่อาหาร 12 ใบ 
4. พล่ัวผสมอาหาร 
5. พล่ัวตักอาหาร 
6. สุกรอนุบาล 24 ตัว 

วิธีการทดลอง 

1. แผนการทดลอง 

การทดลองใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม (Complete Randomized Design ; CRD) 
มี 3 กลุ่มการทดลอง กลุ่มการทดลองละ 4 ซ้ า มีสุกรจ านวน 2 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ตอน และ
เพศเมียรวมมีสุกรจ านวน 24 ตัว โดยมีส่ิงทดลองเป็นสูตรอาหารดังนี้ 

สูตรท่ี 1 อาหารควบคุม 
สูตรท่ี 2 อาหารท่ีเสริมกากมันหมัก 5% 
สูตรท่ี 3 อาหารท่ีเสริมกากมันหมัก 10% 
สูตรอาหารทดลองมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  สูตรอาหารทดลอง 

วัตถุดิบ (กิโลกรัม) 
Treatment 1 
กลุ่มควบคุม 

Treatment 2
กากมัน

ส าปะหลังหมัก 
5% 

Treatment 3
กากมัน

ส าปะหลังหมัก 
10% 

ปลายข้าว 55.680 47.700 40.800 
ร าละเอียด 10.000 10.000 10.000 
มันส าปะหลังหมัก 0.00 5.00 10.00 
กากถ่ัวเหลือง (44%) 21.70 22.15 22.40 
ปลาป่น (60%) 8.00 8.00 8.00 
น้ ามันพืช 0.66 2.40 4.15 
น้ าตาลทราย 1.74 2.56 2.46 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.42 1.37 1.37 
เกลือป่น 0.35 0.35 0.35 
ดีแอล-เมทไทโอนีน 0.10 0.11 0.11 
แอล-ไลซีน 0.10 0.11 0.11 
ไวตามินแร่ธาตุ (พรีมิกซ)์ 0.25 0.25 0.25 
รวม 100 100 100 
ความเข้มข้นของโภชนะ (%)    
โปรตีน 20 20 20 
พลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ (Kcal/Kg)       3250.1      3250.44      3250.55 
แคลเซียม 0.82 0.81 0.82 
ฟอสฟอรัส 0.61 0.60 0.60 
ไลซีน 1.26 1.27 1.26 
เมทไทโอนีน+ซิสทีอีน 0.63 0.62 0.60 
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2. สัตว์ทดลอง 

ลูกสุกรผสม (LargeWhite x Landrace x Duroc) จ านวน 24 ตัวเป็นเพศผู้ตอน
และเพศเมีย อย่างละ 12 ตัวน้ าหนักเริ่มต้นการทดลอง 10 กิโลกรัม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน(Anaiysis of variance)และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ Duncan’s new multiple Ranqe test จากโปรแกรม SAS 
(1996) 

4. การเก็บข้อมูล 

1.) บันทึกน้ าหนักก่อนเริ่มต้น น้ าหนักทุกสัปดาห์ และน้ าหนักส้ินสุดการทดลอง 
 
2. บันทึกปริมาณอาหารท่ีกินในแต่ละวันและอาหารท่ีเหลือ 
 
3.) ค านวณปริมาณอาหารท่ีกินต่อวัน (feed in take) 

ปริมาณอาหารท่ีกิน  =           อาหารท่ีกินท่ีหมด 

         จ านวนวันท่ีเล้ียง 

4.) ค านวณอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) 

 อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน  =  น้ าหนักสุกรส้ินสุดการเล้ียง – น้ าหนักสุกรเริ่มต้น 

    จ านวนวันท่ีเล้ียง 

  5.) ค านวณอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 

อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อ  =           น้ าหนักอาหารท่ีสุกรกินท้ังหมด 

           น้ าหนักสุกรท่ีเพิ่มท้ังหมด 

5. ระยะเวลาในการทดลอง 

การด าเนินการทดลองระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2561 ถึง วันท่ี 1 สิงหาคม 
2562 

6. สถานที่ท าการทดลอง 

ฟาร์มสุกรสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 การศึกษาการใช้กากมันหมักต่อประสิทธิภาพการผลิตในสุกรอนุบาล น้ าหนักเริ่มทดลอง 10 
กิโลกรัม เมื่อเสริมกากมันหมักในระดับ 0 5 และ 10% ของอาหารและเล้ียงถึง 4 สัปดาห์ ผลการ
ทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโต (ADG) ของสุกรเท่ากับ 0.42  0.40 และ 0.39 กิโลกรัม/วัน 
ตามล าดับ อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นน้ าหนัก (FCR) เท่ากับ 2.36  2.36 และ 2.21 ตามล าดับ และ
ปริมาณอาหารท่ีกินต่อวันเท่ากับ 0.98  0.93 และ 0.82 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ ท้ัง 3 ลักษณะมี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) รายละเอียดต่างๆดังตาราง (ดังตารางท่ี 6 ) 

ตารางที่ 6  ผลการศึกษาการใช้กากมันหมักต่อประสิทธิภาพการผลิตในสุกรอนุบาล (น้ าหนักเริ่ม
ทดลอง 10-30 กิโลกรัม ระยะเวลา 4 สัปดาห)์ 

รายการ 
% กากมันหมักในสูตรอาหาร 

Treatment 1 
0% 

Treatment 2 
5% 

Treatment 3 
10% 

จ านวนสุกรเริ่มทดลอง (ตัว) 8 8 8 
น้ าหนักเริ่มทดลองเฉล่ีย (กิโลกรัม) 10.78 10.75 10.80 
น้ าหนักส้ินสุดการทดลองเฉล่ีย (กิโลกรัม) 22.13 21.52 19.79 
จ านวนสุกรส้ินสุดทดลอง (ตัว) 8 8 8 
จ านวนวันท่ีเล้ียง (วัน) 28 28 28 
ปริมาณอาหารท่ีกินท้ังหมด/ตัว 
(กิโลกรัม) 

25.64 23.60 21.71 

ปริมาณอาหารท่ีกิน เฉล่ีย/ตัว/วัน 
(กิโลกรัม) 

0.98 0.93 0.82 

อัตราการเจริญเติบโต (กิโลกรัม/วัน) 0.42 0.40 0.39 
อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นน้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

2.36 2.36 2.21 

หมายเหตุ : 1อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 

2ทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย/วัน 

 อัตราการเจริญเติบโตของสุกรท่ีได้รับกากมันหมัก 0  5 และ 10%  ในสูตรอาหารมีค่าเท่ากับ 
0.42  0.40 และ 0.39 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตของสุกรท่ีน้ าหนักเริ่มทดลอง 10 กิโลกรัม มีการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันและอัตราการเจริญเติบโตของสุกรทดลองสอดคล้องกับเกณฑ์การ
เจริญเติบโตของสุกรตามท่ีอาวุธและไพบูลย์(2526) รายงานไว้และเนื่องจากการศึกษาการใช้กากามัน
หมักในสุกรยังไม่มีข้อมูลท่ีเผยแพร่นอกจากนี้ผลจากออัตราการเจริญเติบโตท่ีไม่แตกต่างกันน่าจะมา
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จากการประกอบสูตรอาหารท่ีท าการปรับสมดุลของอาหารให้มีโภชนะต่างๆเท่าเทียมกันตามท่ีศึกษา
มาอีกด้วยดังตารางปริมาณโภชนะของสูตรอาหารทดลอง  

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสุกร (FCR) 

 อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อสุกรของสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีส่วนประกอบของกากมันหมัก 
0  5 และ 10% ในสูตรอาหารมีค่าเท่ากับ 2.36  2.36 และ 2.21 ตามล าดับ มีความแตกต่างอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) จากค่าอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของสุกรกลุ่มท่ีได้รับ
อาหารท่ีมีกากมันหมัก 10% มีแนวโน้มดีกว่าอาจเนื่องมาจากสุกรกลุ่มดังกล่าวกินอาหารในแต่ละวัน
เฉล่ียต่ ากว่าสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีกากมันหมัก 0 และ 5% ท้ัง 2 กลุ่ม แต่อัตราการเจริญเติบโตของ
สุกรท้ัง 3 กลุ่มมีค่าใกล้เคียงกันอย่างมาก ประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกรท้ัง 3 กลุ่มไม่แต่งต่างกัน
และมีค่าใกล้เคียงกับสุกรน้ าหนัก 15-30 กิโลกรัมท่ีอาวุธและไพบูลย์(2526) รายงานไว้ว่ามีอัตราการ
เปล่ียนอาหารเป็นน้ าหนักเท่ากับ 2.1  

 

ปริมาณอาหารที่กิน (Feed intake) 

 ปริมาณอาหารท่ีกินของสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีกากมันหมัก 0  5 และ 10% ในสูตรอาหารมี
ค่าเท่ากับ 0.98  0.93 และ 0.82 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แต่อย่างไรก็ตามจากตัวเลขพบว่ามีแนวโน้มท่ีสุกรกินอาหารได้ลดลงเมื่ออาหารมีกากมัน
หมักในระดับท่ีสูงขึ้นอาจมาจากกากมันหมักมีเยื่อใยสูง ความน่ากินของอาหารจึงลดลงถึงแม้ว่าสูตร
อาหารจะถูกปรับปริมาณโภชนะให้ใกล้เคียงกันแล้วแต่เยื่อใยในอาหารไม่ได้ถูกพิจารณาในการ
ประกอบสูตรอาหาร  

 

สรุปผลการทดลอง 

 จากกรศึกษาการใช้กากมันหมักในสูตรอาหารสุกรอนุบาล (10-25 กิโลกรัม) ในระดับ 0  5 
และ 10% ในสูตรอาหาร สุกรมีแนวโน้มกินอาหารลดลงเมื่อเสริมกากมันหมักในระดับท่ีมากขึ้น
นอกจากนี้อัตราการเจริญเติบโตก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันส่วนประสิทธิภาพการใช้อาหารท่ีมีแนวโน้มดี
ขึ้นนั้นไม่ส่งผลดีต่อการเล้ียงเนื่องจากสุกรมีการกินอาหารลดลง 
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ตารางผนวกที่1  อัตราการเจริญเติบโต/ตัว/วัน (ADG) ตลอดการทดลอง (28วัน) 

Treatment 
REP 

ค่าเฉล่ีย 
1 2 3 4 

1 T1 0.39 0.44 0.45 0.39 0.42 
2 T2 0.43 0.36 0.36 0.43 0.4 
3 T3 0.44 0.41 0.45 0.44 0.39 

 

ตารางผนวกที่2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโต/ตัว/วัน (ADG) ตลอด
การทดลอง (28วัน) 

SOV df SS MS F Pr>F 
Treatment 2 0.0020 0.0010 0.2900 0.7549 

Error 9 0.0303 0.0034   
Total 11 0.0322    

 
ตารางผนวกที่3  อาหารท่ีกิน/ตัว/วัน ตลอดการทดลอง (28วัน) 

Treatment 
REP 

ค่าเฉล่ีย 
1 2 3 4 

1 T1 0.15 0.84 1 1.04 0.98 
2 T2 1.04 0.82 0.84 1.01 0.93 
3 T3 0.82 0.84 0.82 0.79 0.82 

 

ตารางผนวกที่4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอาหารท่ีกิน/ตัว/วนั ตลอดการทดลอง (28วัน) 

SOV df SS MS F Pr>F 
Treatment 2 0.0565 0.0282 3.71 0.0667 

Error 9 0.0684 0.0076   
Total 11 0.1249    
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ตารางผนวกที่5  อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นน้ าหนัก (FCR) ในการเล้ียงสุกร 28 วัน 

Treatment 
REP 

ค่าเฉล่ีย 
1 2 3 4 

1 T1 2.7 1.89 2.2 2.64 2.36 
2 T2 2.44 2.28 2.32 2.39 2.36 
3 T3 1.89 2.02 3.11 1.8 2.21 

 

ตารางผนวกที่6  การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นน้ าหนัก (FCR) ใน
การเล้ียงสุกร 28 วัน 

SOV df SS MS F Pr>F 
Treatment 2 0.0620 0.0310 0.1800 0.8402  

Error 9 1.5723 0.1747   
Total 11 1.6343    
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 ภาพผนวก 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 1  แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ COMPLETELY Randomized Design : 
CRD  

 

 

 

ภาพผนวกที่ 2  ตากกากมันหมักให้แห้ง 
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ภาพผนวกที่ 3  แบ่งสุกรแยกเป็นคอกก่อนเริ่มท าการทดลอง 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 4  น้ าหนักสุกรเริ่มทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 5  ช่ังน้ าหนักสุกรสัปดาห์ท่ี 1 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 6  ช่ังน้ าหนักสุกรสัปดาห์ท่ี 2 
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ภาพผนวกที่ 7  บดกากมันหมักด้วยเครื่องบดละเอียด 

 

 

 

ภาพผนวก 8  ขนวัตถุดิบอาหารสุกร 
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ภาพผนวกที่ 9  เตรียมวัตถุดิบอาหาร 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 10  ช่ังวัตถุดิบเพื่อท าการผสมอาหารให้สุกร(น้ าตาลทราย) 
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ภาพผนวกที่ 11  ช่ังกากถ่ัวเหลือง 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 12  ช่ังปลาป่น 
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ภาพผนวกที่ 13  ช่ังปลายข้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 14  ช่ังน้ ามันพืช 
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ภาพผนวกที่ 15  เทน้ ามันพืชท่ีช่ังลงในกากถ่ัวเหลือง 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 16  ผสมคลุกน้ ามันพืชกับกากถั่วเหลืองให้เข้ากัน 
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ภาพผนวกที่ 17  เริ่มผสมอาหารสุกรตามสูตรท่ีเตรียมไว้โดยเริ่มจากการเทกากมันหมักและ
ปลายข้าวลงให้เป็นกอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 18  เทวัตถุดิบท้ังหมดท่ีเตรียมไว้ลงใส่กองท่ีจะผสมอาหารสุกร 
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 ภาพผนวกที่ 19  ผสมคลุกเคล้าวัตถุดิบอาหารสุกรให้เข้ากัน 
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