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บทกัดย่อ
การสืกบาการใ*มันส์าปะหทังหมักยีทด์ใมสุด!อาหารทึ่นต่อสมารถนะกทพท๊ดสุกร ใดขใช้ขทคทึ่พ่เนการฉายรังสื
ทึ่มีประสืทไเกเทในการพลัดสุงกว่าสายพันธุเดิม ใดยไดัทดสอบการใช้มันส่าปะหลงหมักอสด่ Saccharomyces sp KKU.I
ผ่านทารนายรังร เป็นองคประกอบในสุดรอาบารสัด')ในระดับ 0. 3. 6 และ 9% ใดผใช้สุกรถูกพสมสามสาขเลัอด (เทรทใรท
X แสนด์เรซ X ดูรอก ) oiq 4 สัปดาห์ จำนาน 32 ตัว วางแพนการทดทองแบบสุ่มสมyรoj' อ 1 พารสุกรเลึก 4 ภูดร ๆ ทะ 4
กอก ๆ ทะ 2 ดัว (เทศพ 1 เมิท I) อาหารสุกรชุ่น 4 ถูดร ๆ ทะ 2 ดอก ๆ ทะ 4 ตัว (เพศผู้ 2 เมีย 2) ระยะเวทา 6 สัปดาห์ ระหว่าง
เดอนสงหาคม ก้นขายน 2549 01. ฟ่ารมสุกร ค0เะแาพดรศาศดร มหาวิทยาทันขอนแก่น พลปรากฎว่า การใ*มันส่าปะหทัง
ทม้กยทด่ทุกระดับทํ่งในสุกรเลึก แทะสุกร}'น มีสมรรถนะการพลัดไม่แดกด่างกันทางสถิดิ (P>0.05) ทํ่งอดราการ
แรญเดิ บ ใด แทะอดราการเปลื่ยนอาหาร
การใช้มันส่าปะททังหมักขีสด่ประมา0) 10° 0 ในถูดรอาหารสุกร!ทึก-jน ทดแทนช้ า าโทด และแหทงหทังงานกน"
เข่น ปลายช้าาใตัไดยใม่ดัองเสรันแหส่งอาหารใปรดิน แทะใม่มีพลกระทบด่อสมรรถนะการพทด*องสุกร
fiiaimu : ขสด่หพ่เนการฉายรังท มันส่าปะพทังหมักยทด่ Saccharomwes sp. อาหารสุกรเทก-^น

Abstract
The objective of this study was to evaluate the effect of a supplementation of fermented cassava with
Saccharomyces sp. KKU.I on the swine diet. The fermented products were added เท the ration at 0, 3, 6 and
respectively. Thirty-two (4 week-old) crossbreed swine (Large white X Landrace X Duroc)wcrc randomly allotted
according to Completely Randomize Design in two periods. Four dietary treatments and four replications (I male and I
female) were tested in the starting swine. Four dietary treatments and two replications (2 male and 2 female) were tested
เท the growing swine. The swine were tested for 6 week (August 2006-Septcmbcr 2006) at the swine unit. Deparment of
Animal Science, Khon Kaen University The results revealed that the fermented cassava in ihc diet had no alTcct (P>0.05)
on productive performance (growth rale and feed conversion ratio) of swine in both periods.
Key words: irradiated yeast fermented cassava. Saccharomyces sp. KKU.I. starting and growing periods. รพเทc dici
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คำพา
มันสํไปะหลังเป็นผทผลิตทางกไรนานตรไนกไคคะวันออก!รนง!หนีอที่ถูกนํไมาไข้เป็นแหล่งอไหไรพลังงาน
สำหรับสัควัเลี ชง แก่นคุณภาพของใปรตีนตํ่า (2-3%) ทำให้ตํเองเศรัมต้วขอาหารใปรตีนเข่น กากถั่วเหลอง แทะปลาป่นซึ๋งมี
ราคาถูJ ฟ้าให้ต้นทุนการผลิตของแานครกร!'!แทยงถูงขึ่น นอทจากนการใข้มันสำปะหลังใน2ปมันเสันบดปนสำหรับเป็น
อาหารถู ท รแทะสั ค ว่ ป ี ก ขงพนา]ญหไสารหนจากกรคไ«ใครไ*ยไนก แทะควาบฟ้ า มเสื น fjนของวั ค ดุ ด ิ บ มั น เสั น การใ*
ประโข*บ'ไต้ระดับคํ่าในถูครอาหารสัตวัระชะเทกการผลิตใปรคนจนแสนทรีย์ เข่น แบกท็เรียข๊ทคแสะสาหร่ายบาง*บดทึ่
มีการแรญเดิบโตไต้รวดเรึว มีราคาถูก แทะไต้ง่าข สามารทให้ปริมาณโปรตีนถูง โปรตีนมีคุณภาท มีกรคอะมีในที่จำเป็น
อย่างสมคุท กงสกพณะทางทัพชุกรรมใม่กทายพันธุง่าย เมึ๋อเลึ่ชงตีตต่อทันเป็นระยะททานาน และเก็บรักนาไต้ง่าย นความ
จำเป็นต้องวิจัยและท้ฒน)ต่อไป การทคลองเสยง!เลนทรีข์จากยีสฟิเพอผลตโปรตีนสำหรับเป็นแหล่งอาห)รโปรตีนในถูคร
อาหารสัต) ใคยอาทัยแนล่งหลังงานจากมันสำปะหลัง เข่น เข็ด*ข (2520) และกณิค และกณะ (2537) ใ*ยสค์ Candida unit\
จากแหล่งอาหารเลยงเ*อส่าเหต้า แทะมันสำปะนทัง วิ*ย (2523) แทะรณ*ข (2533) ไข้ขสค Saccharomyces cerevisiae จาก
แหล่ ง อาหารเทยง!*กที ่ เ ป็ น มั น สค และมั น เสั น เ*ด*ย (2520) แทะทวิทักค แสะกณะ (2544) ไข้ข๊สค Schnnnruomyves
alluvius จากแหล่งอาหารเทชง!*อมันสำปะหทัง เป็นต้น การใ*ขสคแต่ทะสายพันธุ แทะอาหารเทชง!*อที่แพกต่างทันฟ้าไห้
ปริมาณโปรตีนมีความแปรปร วนคํ่งแต่ 12-40% ขนอยู่ก้นสกาวะที่เลยง และสารอาหารที่ใข้(ทนงเ*ทขสต่ เข่น เ*ค*ย (2520)
รายงาน การใ*ยสค 2 ขนิค Candida utilis แทะ Schwanniomyces alluvius หมักมันสำปะหทัง 10 กรัม พา 150 มิลลิลิตร
ยูเรีช 0.5 กรัม แรฺะ KH,P0 5.0 กรัม หมัก 24 *วโมง ไต้ผลโปรตีนถูง 49.69% แสะ 41% คามส์าดับ
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ดังนมวัคชุประทงคการทคทองในคริ้งนิ้เปีนการทคลองใ*นสต่
Saccharomyces sp. KJOJ.I ที่ผ่านการทไยรังสี
สามารทเจริญเดินใคที่คุณหภูมิถูง แทะผลิคใลซนไต้มไกจากผลงไนวิจัย*องงไนนจ แสะณฐ1รขาน์<2549) น)ทคสอบในการ
ใ*เป็นอไนไรถูกรระยะเสึก-ร่น ที่มีผลต่อสมรรถนะการผลิตต้านการเจริญเดินโค แทะทัคราการ!ปทึข่ นอานไร

ธุปกรณั แ0ะวิธีการทดรอง
(I) กาแครี ข นมั พ ร่ า ปะหทั ง หมั ก รanawija
เครีชนกต้แ*อชีสต่เพึ๋อนำไปหมักมันเสัมในทังพสาศตกปริมาคร 151 ลิตร ทำ!นนการโคชภาคว*แล*ววิหขา
คณะวิทขาศาสดร' มทาวิทยาลัย*อนแก่น
1.1 การ!ตรีขมสารสก้คจาก!ซลลขสค์ โดนการเทาะ!ลิ้ขงยีสค์ในทากนาคาล ปริมาคร 5 ลิตรที่เจอจ)งจนมก) 24
องคาบริก เดิมยูเรีย 4% ปรับค่าความเป็นกรดต่)งให้มีค่า 4.5 ต้วยกรคซิคริก!คมกต้น*อขทคในทัครา 10 % บ่มที่
คุณหภูมิห้องที่ประน)ณ 28"c ฟ้าการกวนโคยใข้ magnetic stirrer แสะเดิมอากาศปลกคเ*ทโคขใข้ฟ้นเดิมอากาศสำหรับ
ใข้ในต้ปลา เป็นเวทไ 5 วัน จไกนพจงนํใไปนึ่งไน autoclave ที่ 121 °c เป็นเวสไ 15 นไท
1.2 การเคริขนอาหารยสต'ในสภาหไม่ปลอค!*ก ประกอนต้วยนํ"ไประปา 45 ลิตร MgtSOJj .7H.O 0.4 กก
แทะ KH PO, 0.7 กก. าเยยูเรีข 5.0 กก. สารสก้ดยทด์ 5 ลิคร นามะนาวเทียมที่วางขายไนฟ้องตทไคควไนเข้มข้น 45%
จำนวน 3 ขวค ( 30(H) มล.) แป็งมันตีบ 1 กก. ผสมให้เข้าก้น พบว่านค่า pH 5.0
1.3 เดิมทต้แ*อข๊สค' ที่มีปริมาคร 5 ลิคร ฟ้ไทไรกวนให้ผสมก้น จากมนจงเตีมมันเสันในสภาพแห้ง 60 กก.
กดมันเสันให้ภูต*บของเหสวอไหไรขิทต่
14 ให้อไทาศใคขใข้ป็นออกซิเจนที่ใข้ก้บดู้ปทาที่มีแรงขนได 35 วัคต์ ใดยต่อสาชขไงแขกเป็น 6 สาขที่ปทาย
แค่ทะสาขเ*อมต่กก้นปิเปคขนาค 10 มล. ชึ๋งจะนำไปเสียบคามอุคและระดับความทกค่างๆ เหึ๋อให้อากาศแก่มันนมัก บ่ม
ไวัเป็นททา 3 วันนำม เฟ้าให้แห้งในต้อน คุณนภูมิ 90 "c จนกระทั่งแห้ง
:

มันเสันแห้งหมักยสด่มเๅณสมบัดด้งนี"คว!ม*น
1.92% ค่1ควใมเป็บกรดด่าง 4.5 ไ]รมาณใปรรน 8.72% รไท*น
0.16% ไขม้น 0.29% 100ใย 2.11% เด้า 3.06% คารโบไรเกรด 42.64% แคท)*ยม 0.09% ฟ่อสฟอรัท ใช้ ป ระใย*นใด้
0.06% ใดยมใปรรนเทิ ่ ม *น 6.22% แทะไท*นเทิ่มขีน 0.07% มไกกว่าม้นเสันทั่วไป
« น!นํ่นนำมาบดให้เป็นแงทะเอียดก่อนนำไปแสมอานไรดไมภูดรด่างๆ ด่อไป
(2) ทัด )ทดทอง
ธุกรถูกแสมสามท!ย)ทอด(ท!รทไวทXแทนด้เร*Xดูรอค

) อาธุ 4 สัปดาห้ จำนวน 32 ด้ว(เหศผุ้ 16 เทศเรย 16)

(3) ธุปกรณก!รเทํ่ยง แทะก!รเกิบช้อy0
3.1 คอกภูกรเทกกรงยกท"ม*นาด 1.5x1.5 (เมดรๆจำนวน 16 คอก
3.2 กอกภูกราเน ทนคอนกรด*นาด 4x5 (เมดร ) จำนวน 8 คอก
3.3 ทงอ!ท!รจำนวน 16 ใบ คอก*งส์ า หทเ*งภู ก ร และน!หมักอาห!รทใช้เลยงในแด่ละทัปด 111
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(4) แผนก!รทดทอง
แผนการทดทองแบบภู่มสม!,)รณ'(Completely Randomized Design)
ชุกรเทก: ถูดรอาหาร 4 ถูคร ๆ ทะ 4 คอก า ทะ 2 ด้ว
ภู)ารชุ่น-. สูดรอาหาร 4 ถูดร ๆ ทะ 2 ศอก ๆ ละ 2 ค้ว
(5) อาหารทัด }ทดทอง
อาหารภูกรระยะเทก 4 ภูตร ด้งแสดงในดารางทึ่ I
(6) การวิเกราะหแทก!รทดทอง
7.1 การวิเคราะห้ทางเกม: วิเคราะห้ๆณค่าทางโก*นะ*องอาหารสัดว์ไดขวิiการ Proximate analysis(AOAC,
1975 แทะเยาวมาทย, 2523)
7.2 การวิ เ คราะห้ แ ททแสถิ ต : วิ)คร!ะหหาค่ากวามแปรปรวน (Analysis of Variances) โดยโปรแกรมทั ! เ!ป
(SAS, 1985)

คารไงที่ 1 องค้ประกอบสูครอไหไรของชุกร!อีก 4 สูตร
ร!ชกแวคชุ ค ิ บ (กก.)
ช้าวโทด
รำทะเอยด
กากทั่วเหทอง
หางนมแง
ไดแคทเ*ยม
หนฝ่น
ทรี ม ก*
มนหมักข็ทด่
รวม

ภูตรเปรียบเทยบ
60
2.2
30
5
1.5
0.8
0.5
0
100

มันหมักรทด่ 3%
57
22

30
5
1.5
0.8
0.5
3
100

มันหมักSon 6%
54
22
30
5
1.5
0.8
0.5
6
100

มันหนกรแด่ 9%
51
2.2
30
5
1.5
0.8
0.5
9
100

ผลกไรทดลองและวิจารฌ์

ก!รไช้มันสํ!ปะหลังหมัก!1สด์Saccharomyces sp. KKU.I
ผ่!นก!รฉายรังสีเปีนองกประกอบในสุตรอาหารสุกร
เททที่ระดับ 0, 3, 6 แทะ 9% พบว่า สุกรเลึกมีสมรรถนะการผลิคาม่แคกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
โดยรอั ด ราการ
เจริญเติบโดเฉลี่ย เท่ากับ 0.39 0.33 0.42 และ 0.45 กิใลกรัม/ตัว/วัน ตามลิ!ตับ ปริม!ณอาหารที่กินเฉลี่ย เท่!กับ 1.02 0.93
0.91 แทะ 1.07 กิโลกรัม/ดัวท้น ค!มสำดับ และอัตราการเปลี่ยนอาหาร เท่ากับ 2.64 2.78 2.16 แทะ 2.41 ดามลำดับ ดัง
แสดงในตารางที่

ตารางที่ 2 ผฝ็การใช้มันส์ไปะหรังหมักยีสค์ฉใยรังสืต่อสมรรถนะกไรผลตของชุกร!ล๊ก
ระดับมันส!ปะหทงหมักยิสตัซ!ยรังสีในสุตรอ!ห!ร
T, (0%)
T, (3%)
T, (6%)
T (9%)
8
8
8
8
21
21
21
21
13.63
14.88
15.38
11.13
23.27
21.75
18.13
24.75
0.39
0.42
0.45
0.33
0.91
1.07
1.02
0.93
2.64
2.78
2.16
2.41

สมรรถนะก!รพทิต
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จำนวนสุกร (ตัว)
จำนวนวันที่เทยง (วัน)
นํ๋!หมักเริ่มด้นเฉลี่ย (กิโลกรัม.'ตัว)
ป!หมักสุดท!ยเฉลี่ย (กิโทกรัม/ตัว)
อัตราการแเริญเติบใดเฉลี่ย (กิโลกรัม/ตัว วัน)
ปริมาณอาพารที่กินเฉลี่ย (กิโลกรัม'ตัว/วัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหาร

I

ifr*
ะ

I

0

1

2

3

ท้ปดท?

ฐปที่ I กราฟ!!สดงการเจริญเติบโตในสุกรเล็ก
การใช้มันสำปะหลังหมักยีสตSaccharomyces sp. KKU.I ผ่!นการฉายรังสีเป็นองเาประกอบในสุดรทาหารสุกร} น
ที่ระดับ 0 3 6 และ 9% พบว่ ! สุกร}'นมีสมรรถนะการพลิตไม่แตกต่!งกันทเงสถิติ (P>0.05) โดยมีอัดราการเจริญเติบใด
เฉลี่ย เท่ากับ 0.43 0.43 0.48 และ 0.47 กิโลกรัม/ตัว' วัน ดามท่าดับ ปริม!ณอ!หารที่กินเฉลี่ย เท่ากับ 1.36 1.33 1.33 และ
1.33 กิโลกรัม/ดัว/วัน ตามล่าตับ และอั ต ราการเปลี ่ ย นอาหาร เท่ากัน 3.18 3.10 2.77 และ 2.81 ดามท่าตับ ดังแสดงไน
ดารางที่ 3
,

,

ดาร!งที 3 wamiใชรณเทปะหลงหมักยฝัด้ม!ยรังสืดพมรรถพะก!รผสฅของชุกรรุ่น
4%
สมร 10 นะการผลค

ระดับมันสํ!ปะหทังหมักรสคท!ชรังสีไพสูตร8าหาร
T, (3%)
T, (0%)
T, (6%)
T (9%)
8
8
8
8
21
21
21
21
23.00
18.13
23.75
24.75
32.00
33.88
27.13
34.69
0.43
0.43
0.48
0.47
1.36
1.33
1.33
1.33
3.18
3.10
2.77*
2.81
4

จานวนชุกร (ดัว)
จำนวนวัพที่เทยง (วัน)
นำหมัก(รินดันเททข (กิใสกรัม/ดัว)
นำหมักชุคท่ายเทลีย (กิโลกรัม/ดัว)
ทัดร 1ก1รเจริญเดิมโคเทลข (กิ โ ลกรั ม ดั ว วั น )
ปริ ม าณคานทที ่ ก ิ น !onข(กิ โ ลกรั ม 'ค้ ว 'วั น )
ทัคราการเปลยนอาหาร
4ท
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«

1

I

1

<

1

ทัปค!ห

3ปที่ 2 กร!ฟ่นรโคงกพจริญ!สืบโตใพชุกรรุ่น
จ!กแทกไรทคทอง ทบว่ไ สมรรทนะก!รแรค*องทั ่ ง ชุ ก รเทก แทะชุ ก ร}'นไม่ แ คกค่ ! งทั น ทางสทดิ ที่เปีนเข่นน'
เพว!ะร่ ! ในสูครอ!หารทั่ง 4 สูคร เป็นการทำนวณให้รองค'ประกอบท!งโก*นะเท่าทัน แค่จากการใ*มันหมักขสต์ทดแทน
ข้ทโพดในระดับ 5 10 แทะ 15 เปอรเซ็นค แมัร่าจะท่!ให้ปริม!ณใทซนในสูตรอาหารทคทงจาก 1.158 เป็น 1.155 1.152
แทะ 1.149 เปรร'เซ็นด ค!มทาดั น (ปริ ม าณไทซี น ในข้ า วโหดเท่ า ทั บ 0.25 เปทรัเซ็นดั เปริขบเท่อบทับมันหมักรทค 0.16
(ปอ{เซ็นค)เนึ๋องจ!กปริม!ณไท*นที่ลคลงน้อขม!กจงไม่ท่!ให้แวิดกวามแตทต่างในสมรรทนะการพรตของทั่งชุกรเร่น!แทะ
ชุกร}นนต่อช่างไร
กวรมการใ*มันสํ!ปะหท้งหมักขีสคในระดับที่สงขนขงเาว่1น โดย!ถทาะอย่างขิ่งทั!ในชุดรอเหารที่มีมันสำปะ)!ทัง
เป็นองก!!ระกอบ เพราะนอกจากข่ายเพมปริมาณโปรคนให้สูงขึ้นแทัว (8.7 VS 2.5 เปอร'เซ็นค์) ขังท่าให้ปริมาณไท*นเหม
สูงขึ้นกว่าเดิม (0.16 VS 0.09 เปอรเซ็นค) ซึ่งจะส่งพทดิต่อการ!จริญเดิบโต แทะก!รสร้!งเนอแคงในชุกร
ควรปรับป}งยทต่ไห้แทิตโปรดินแทะไสซนสูาขึน้ รวมทั่งปร้บป}งวิธก!รนมักมันเสํบดัวพ์]สต์โคยการเสริมอาห!รยสด
ที่เหมาะสนแทะมราคาถูก

trjiJwa กไรทดฝ็อง
จากพทการทดทองส}ปได้ ว ่ า สามารถใช้ ม ั น หมั ก ข็ ส ด'ทดแทนช้ า วใทดไนอาหารสุ ก รเสก แทะสุกร}'นได้ถืง 15
เปอร'!*นต์โดยไม่ทำให้สมรรถนะการพทดแดกด่างกัน

กิตคิกรรมประกไค
คณะพุ้วิจย*อ*อบคุณฟ้ามักงานปรมาญ!ทอส้นด

แทะนหไวิทยาลัย*อนแก่นที่สมันสบุนสถานที่แทะอุปทรผ์ใน

การทดทองครํ่งนิ'จนทำให้งานฟ้าเรจสุล่วงด้วยด
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