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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีมีชุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงความสามารถของแบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตกรดแลคติกได้ (ไอโซเลท NF17) 

ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ในการทดลอง โดยชัสเพนชันของเชื้อไอโซเลท NF17 ถูกนำไปฉายรังสีแกมมา 
ท่ีปริมาณ 1-5 kGy หลังจากน้ันทำการคัดเลือกเช้ือท่ีรอดชีวิตจากการฉายรังสีท่ีสามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Glucose- 
Yeast extract-Peptone (GYP) ท่ีมี CaC03 ผสมอยู่ด้วย แล้วให้โคโลนีและโซนใสที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ได้จากเชื้อไอโซเลท 
NF17 ท่ีเป็นเชือดังเดิม จากการฉายรังสีเราสามารถแยกไอโซเลทเป้าหมายได้ 55 ไอโซเลท หลังจากนั้นได้เลือกไอโซเลท 
ที่สามารถเจริญได้ดีและสร้างโซนใสขนาดใหญ่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ท่ีมี CaCOj เมื่อเปรียบเทียบกับไอโซเลท NF17 
เพื่อนำไปใช้ในการทดลองต่อไปได้แก่ไอโซเลท L5I2-14(5) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าไอโซเลท K14 จากการศึกษาจำแนกชนิด 
ของเชือโดยอาศัยคุณลักษณะทางสรีรวิทยา ชีวเคมีและรุปร่างของเชลล์ พบว่าเป็นเช้ือ B a c illu s  sp. โดยพบว่าเชื้อน้ีเจริญได ้
ดีท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 42.5°ซ. pH 6.5 และสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 59°ซ. จากการนำเอาเชือ K14 ไปใช้หมักเศษอาหาร 
ท่ีเก็บมาจากศูนย์อาหารและบริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าเชื้อสามารถใช้เศษอาหารในการเจริญและเพ่ิมจำนวนได ้
ถึง 107 to 108 CFU/กรัมภายในเวลา 1-3 วัน เม่ือนำเศษอาหารท่ีผ่านการหมักนี้ไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า 
ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึนเม่ือเทียบกับเศษอาหารที่ไม่ผ่านการหมัก จากการนำเอาเช้ือ K14 นี้ไปผสมในอาหารที่ให้สุกรหย่านม 
บริโภคในแต่ละวัน พบว่าเช้ือ B a c illu s  K14 ช่วยทำให้อัตราแลกเปลี่ยนอาหารดีข้ึนและลดอัตราการตายของลูกสุกร ส่วน 
ในการทดสอบผลของเช้ือนี้ในสุกรรุ่นและสุกรเล็กพบว่าการเสริมแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกช่วยปรับปรุงประสิทฃิภาพการใช้ 
อาหารในสุกรรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
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' ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
2 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
4 Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Engineering, Oita University, Oita 870-1192, Japan
5 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



Abstract
This research work had an objective to employ the thermotolerant, lactic acid-producing bacteria, B a c illu s  

co a g u la n s  strain NF17 as feed additive for swine raising. The bacterial isolate NF17, kept in the culture collection of 
Khon Kaen University that could tolerate high temperature and produce lactic acid, was employed in this experiment. Cell 
suspension of isolate NF17 was exposed to gamma irradiation at various doses (1-5 KGy). The isolated survivors were 
screened on the basis of forming larger colonies and clear zones than the parent strain NF17 when grown on Glucose- 
Yeast extract-Peptone (GYP) containing CaC03. We obtained 55 effective isolates which the isolate L5I2-14(5), 
designated as K14 was chosen for further experiments. Isolate K14 together with the parent strain were characterized 
using morphological, physiological and biochemical tests. They were all identified as B a c illu s  co a gu la ns. All isolates had 
optimal growth pH of 6.5 and grew best at 42.5°c. The strain K14 could tolerate the temperature as high as 59°c and was 
then employed in the fermentation of food waste that collected from the university cafeteria. It was found that food waste 
could support growth of B a c illu s  K14 and produce about 107 to 108 CFU/g food waste within 1-3 days. Nutritional value 
of the fermented food waste in the form of protein was also increased. When mixing this selected bacterium as feed 
additive in daily pig rations, it was found that B a c illu s  K14 helped increase feed conversion ratio and reduced the 
mortality in weaned piglets. Experiments were also performed with the growing pigs. It showed that B a c illu s  Sp. K 1 4  
significantly improved the feed conversion ratio.
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คํในํใ
สุกรเป็นเน้ือสัตว์ท่ีนิยมบริโภคมากในประเทศไทยเป็นอันดับสองรองจากเนื้อไก่ โดยตามหมู'บ้านในชนบทเกษตรกร 

นิยมเลียงหมูไว้บริโภคเองในครัวเรือน บางแห่งก็เลียงเป็นฟาร์มขนาดเล็ก จากสภาพท่ีเกิดข้ึนในหมู'บ้านตามชนบท พบว่า 
มีการใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคมาใช้เลียงสุกร อน่ึงคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงสายพันธุแบคทีเรียกรดแลคติก B a c illu s  
NF17 ให้สามารถทนร้อนได้ดีและผลิตกรดแลคติกให้ได้ในปริมาณสูง จึงได้มีแนวคิดนำไปใช้ประโยชน์โดยนำไปเพาะเลี้ยง 
ในเศษอาหารเหลือทิงที่จะนำไปใช้เลียงสุกรก่อนนำไปให้สุกรบริโภคโดยการหาวิธีเพาะเลี้ยงที่เกษตรกรทำได้ไม่ยาก ซ่ึง
ไม'ต้องใช้เทคนิคปลอดเชือ เน่ืองจากเชือ B a c illu s  sp. สายพันธุ NF17 สามารถทนร้อนได้ดีในขณะที่จุลินทรีย์ทั่วๆ ไปจะ 
ไม'สามารถทนอุณหภูมิ 50°ซ. ได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องนึ่งฆ่าเชืออาหารก่อนการเพาะเลี้ยงเช้ือ เกษตรกรท่ีเล้ียงสุกรไม'ก่ีตัว 
ก็อาจใช้วิธีบ'มกลางแดด ส่วนฟาร์มสุกรขนาดเล็กอาจลงทุนจัดหาตูบ,มท่ี 50°ช. แทน นอกจากน้ีได้มีรายงานว่าเช้ือ B a c illu s  
co a g u la n s  ยังมีคุณสมบัติในแง่เป็นเชือแบคทีเรียโปรไบโอติกสำหรับสัตว์ โดยมีรายงานถึงการใช้ได้ผลดีเมื่อผสมในอาหาร 
สัตวทีใช้เลียงสุกร (Adami and Cavazzoni, 1999; Adami et. al., 1997; Hong et. al., 2005; Yang, et. al., 2006) ซึงจะช่วย 
ลดการพ่ึงพายาปฏิชีวนะหรือสารเร่งการเจริญเติบโต

อุปกรณ ์และวิธ ีกใรทดลอง

เชื้อจุล ินทรีย์ท ี่ใช ้ในการศึกษาทดลอง

เชือธุลีนทรีย์ที่ใช้ในการวิจัยครังนีได้จากการนำเชือ B a c illu s  NF17 ซ่ึงเก็บรักษาอยู่ท่ีภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



เศษอาหารเหลือที่นำมาใชในการหมัก
เศษอาหารที่นำมาใช้ในการหมักได้จากอาหารที่เหลือจากการบริโภคจากศูนย์อาหารและบริการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

การทดสอบอุณหภูมิของเศษอาหารเมื่อต้ังไว้กลางแจ้ง
นำเศษอาหารใส่ภาชนะปิด นำไปตังไว้กลางแจ้งเป็นเวลา 1 วัน ทำการบันทึกอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาของวัน

การทดลองหมักเศษอาหารเหลือบริโภคด้วย(ชื้อ B a c illu s  K14
นำเศษอาหารเหลือทิงจากศูนย์อาหารและบริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตีป่นในโถปีน จากน้ันแบ่งเป็น 2 ชุด 

การทดลองท่ีเติมและไม่เติม crude glucoamylase (200 ppm) บ่มท่ี 50°ช. เป็นเวลา 1 วัน แล้วจึงไปทำการฆ่าเช้ือในหม้อนึ่ง 
ความดันไอ หลังจากนันเติม inoculum ของเชือ K14 ลงไป ก่อนท่ีจะนำไปบ่มท่ีอุณหภูมิกลางแจ้งและท่ี 42.5°ช. เป็นเวลา 3 วัน 
โดยทำการเก็บตัวอย่างทุกวันเพ่ือนำมาวิเคราะห์หาค่า pH ปริมาณกรดแลคติก ปริมาณน้ัาตาลท้ังหมด และปริมาณเช้ือ K14

การวิเคราะห์
ทำการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแลคติกด้วยวิธีไตเตรชันกับสารละลายมาตรฐาน 0.1 N NaOH และวิเคราะห์ด้วย 

เครือง HPLC (Waters) โดยใช้ chiral ligand-exchange column, MCI GEL CRS10 พ  และ u v  detector (254 nm) และ 2mM 
CuS04 เปน mobile phase (Sakai et. al., 2000)

ทำการวิเคราะห์หาปริมาณน้ัาตาลท้ังหมด (Total sugar) ด้วยวิธี phenol-sulfuric acid method (Taylor, 1995)

การทดสอบการใช้เชื้อ B a c illu s  K14 ในธุ[กรหย่านม-อุ[กรเล็ก
- ใช้ลูกสุกรหย่านมสามสายเลือด 80 ตัว อายุ 28-30 วัน นํ้าหนักใกล้เคียงกัน เลี้ยงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีให ์

โปรไบโอติก K14 กับกลุ่มที่ไม่ให้ K14 ทำการทดลอง 4 ซ้ําๆละ 10 ตัว รวม 8 คอก
- การเสริม K14 โดยการใส่เชื้อลงในนมยูเอชทีชนิดหวานไขมันตํ่า แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 48 ชั่วโมง แล้ว 

ขยายเช้ือต่อสู่นมกล่องชนิดเดียวกัน โดยใช้นมที่เป็นหัวเชือ 15 มิลลิลิตร บ่มท่ี 48 ชั่วโมง แล้วนำไปสเปรย์ในอาหาร 
ลูกสุกรอัดเม็ด อัตรา 250 มิลลิลิตรต่ออาหาร 10 กิโลกรัม ส่วนอาหารควบคุมใช้นมชนิดเดียวกันแต่ไม่ใส่เชื้อ K14 
แล้วนำอาหารเลียงสุกรทันที

- ชั่งนํ้าหนักสุกรทุกสัปดาห์เพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารหรืออัตราแลกเนือ
- ทำการทดลอง 8 สัปดาห์ โดย 4 สัปดาห์แรก ถือเป็นสุกรหย่านมในเล้าอนุบาล และ 4 สัปดาห์หลังถือเป็นสุกรเล็ก
- สถานท่ีทำการทดลอง แผนกสุกร สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
- วันท่ีทำการทดลอง ระหว่างวันท่ี 4 มิอุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2549

การทดสอบการใช้เชื้อ B a c illu s  K14 ในสุกรเล็ก-สุกรรุ่น
- ลูกสุกรสามสายเลือดอายุ 4 สัปดาห์จำนวน 48 ตัว น้ัาหนักเร่ิมต้นเฉล่ีย 13.64 กิโลกรัม/ตัว
- คอกทดลองขนาด 1.5x1.5 เมตร สำหรับลูกสุกรเล็ก จำนวน 16 คอกๆละ 3 ตัว
- คอกทดลองขนาด 3x5 เมตร สำหรับสุกรรุ่น จำนวน 8 คอก ๆละ 6 ตัว
- แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 4 ทรีทเมนต์4 ซา ในสุกรเล็ก และ 4 ทรีทเมนต์2 ซา ในสุกรรุ่น



■ TI = อาหารสำเร็จรูป (control)
■ T2 = อาหารสำเร็จรูป + K14 เพาะเล้ียงนาน 1 วัน
■ T3 = อาหารสำเร็จรูป + K14 เพาะเลียงนาน 2 วัน
■ T4 = อาหารสำเร็จรูป+ อาหารเล้ียงเชือ

โดยคุณค่าทางโภชนะของอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงสุกรแสดงอยู่ในตารางที่ 1

ตใรางท ี่ 1 แสดงคุณค่าทางโภชนะในสูตรอาหารสำหรับสุกร

ชนิดอาหาร คุณค่าทางโภชนะ (เปอร์เซ็นต์)
ความชืน โปรตีน ไขมัน กาก

อาหารสุกรเล็ก 9.15 25.21 6.79 2.06
อาหารสุกรรุ่น! 9.67 16.46 6.17 3.91
อาหารสุกรรุ่น2 9.73 16.38 6.04 6.10

- การให้อาหารอย่างเต็มท่ีวันละ 2 คร้ัง โดยอาหารกลุ่มทดลองจะสเปรย์เชื้อในอาหารทุกวัน ซ่ึงเชือ B a c illu s  K14 ท่ี 
ใช้ได้จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชือ Glucose-Yeast extract-Peptone (GYP) broth ในถังหมักท่ีควบคุม 
อุณหภูมิท่ี 42.5°ช. pH 7.0 กวนด้วยความเร็วรอบ 200 rpm เป็นเวลานาน 1 และ 2 วัน

- ชั่งนํ้าหนักสุกรและปริมาณอาหารที่กินทุกสัปดาห์ เพ่ือคำนวณสมรรถนะการผลิตของสุกร
- วิเคราะห์โภชนะในอาหารโดยวิธี proximate analysis (เยาวมาลย์, 2523)
- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (SAS, 1985)

ผลการทดลองและวิจารณ์
การกลายพันธุเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท 3A ด้วยรังสิแกมมา

จากการนำเช้ือแบคทีเรีย B a c illu s  NF17 ไปทำการกลายพันธุโดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 1 2 3 4 และ 5 kGy 
ทำการคัดเลือกเชื้อที่เจริญและสร้างโซนใสบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Glucose-Yeast extract-Peptone ท่ีมี CaC03 ผสมอยู่ด้วย 
(GYP-Ca) เมื่อเปรียบเทียบกับเชือดังเดิมคือไอโซเลท NF17 และได้เลือกเชือท่ีมีประสิทธิภาพดีมา 1 ไอโซเลทที่ได้จากการ 
ฉายรังสีท่ีปริมาณ 2 kGy ได้แก่ไอโชเลท L512-14(5) ซึ่งต่อไปจะขอเรียกให้กระชับว่า K14
การศึกษาจำแนกชนิดเช้ือและสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือ

จากการศึกษาจำแนกชนิดของเช้ือตาม Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Holt, 1994) พบว่าไอโซเลท 
NF17 และไอโซเลท K14 มีคุณสมบัติตรงกับเช้ือ B a c illu s  sp. และเม่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของ 
B a c illu s  K14 พบว่าเชื้อเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 27-59 องศาเชลเชียสโดยมี optimum growth temperature อยู่ท่ี 42.5°ช. 
ส่วนสภาพความเป็นกรด-ด่างพบว่าเชื้อเจริญได้ในช่วง pH 5.5-7.5 โดยมี optimum growth pH อยู่ท่ี 6.5
การหมักเคษอาหารเหลือบริโภคด้วยเชื้อ B. coagulans K14

จากการนำเศษอาหารเหลือบริโภคมาหมักด้วยเชือ B a c illu s  K14 ท่ีอุณหภูมิกลางแจ้งและที่ 42.5°ซ. เป็นเวลา 3 วัน 
แล้วทำการตรวจวิเคราะห์หาค่า pH ปริมาณกรดแลคติก ปริมาณนำตาลทังหมด และปริมาณเชื้อ K14 ได้ผลดังแสดงใน 
ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3



วันท่ี
Food waste Food waste + glucoamylase

pH Total sugar 
(g /l)

Lactic acid 
(g /l)

เชือ K14 
( CFU/g )

pH Total sugar 
(g /l)

Lactic acid 
(g /l)

เชือ K14 
( CFU/g)

0 7.0 41.30 9.2 4.5xl02 7.0 43.29 8.88 8.0xl03
1 4.9 33.27 13.53 5.3xl07 4.9 32.04 14.11 3.9xl07
2 4.7 30.59 18.9 3.3xl07 4.7 28.39 22.13 4.5xl07
3 5.2 28.41 24.65 l.lx io 8 4.9 24.95 29.93 3.7x10s

ต ารางท ี่ 3 ก ารห ม ัก เศ ษ อ าห าร เห ล ือ ท ิ้ง  (Food waste) ด ้วย เช ื้อ  Bacillus K14 ท ี่อ ุณ ห /}ม ิก ล างแ จ ้ง

วันท่ี
Food waste Food waste + glucoamylase

pH Total sugar 
(g /l)

Lactic acid 
(g /l)

เชือ K14 
( CFU/g)

pH Total sugar 
(g /l)

Lactic acid 
(g /l)

เชือ K14 
( CFU/g)

0 7.0 41.60 9.13 2.4xl03 7.0 43.5 8.95 1.2xl03
1 5.5 36.27 11.1 8.2xl06 5.3 38.04 12.5 4.4xl07
2 5.2 34.59 16.4 1.2xl07 4.9 32.39 18.7 7.3xl07
3 5.1 30.2 18.65 7.7xl07 5.0 28.95 22.93 1.3xl08

หลังจากหมักเศษอาหารด้วยเช้ือ B a c illu s  K14 เป็นเวลา 3 วัน ได้ส่งไปวิเคราะห์โภชนะในอาหารด้วยวิธ ี
proximate analysis (เยาวมาลย์, 2523) เปรียบเทียบกับเศษอาหารก่อนการหมักเชือ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางท ี่ 4 แสดงปร ิม าณ โป รต ีน และไขม ัน ใน เศษ อาหารเหล ือท ิ้งก ่อน และห ล ังการหม ักด ้วย เช ื้อ  jBaci//«s K14 

เป ็น เวลา 3 ว ัน

ปริมาณสาร ก่อนเติมเชือ K14 หลังเติมเช้ือ K14 แล้วบ่มเป็นเวลา 3 วัน
(% ) FW FW+G FW บ่มกลางแจ้ง FW บ่มท่ี 42°ช. FW+G บ่มกลางแจ้ง FW+G บ่มท่ี 42°ช.

โปรตีน 15.73 16.86 19.93 25.88 22.33 29.23
ไขมัน 10.03 10.01 10.15 10.25 7.51 7.61

หมายเหตุ: FW: เศษอาหารเหลือทิง (Food waste) FW+G:l«ษอาหารเหลือทิง (Food waste) ที่มีการเติม crude glucoamylase

การทดสอบการใช้เชื้อ B a c illu s  K14 ในสุกรหย่านม-สุกรเล็ก
จากการเพาะเล้ียงเช้ือ B a c illu s  K14 ในนํ้านมยูเอชทีชนิดหวานแล้วนำไปผสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรหย่านมและ 

สุกรเล็กเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของลูกสุกร พบว่าลูกสุกรกลุ่มควบคุม (TO) มีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉล่ีย 616 กรัม/ตัว/วัน และอัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 1.502 ส่วนกลุ่มทดลอง (T1) มีอัตราเจริญเติบโตเฉล่ีย 651 
กรัม/ตัว/วัน และอัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 1.332 มีความแตกต่างของอัตราการเปล่ียนอาหารอย่างมีนัยสำคัญ (p< 0.05) ตังแสดงใน 
ตารางท่ี 5



ตารางที่ 5 อ ัตราการเจร ิญเต ิบโตและอ ัตราการเปล ี่ยนอาหารของส ุกรหย่านมท ี่ได ้ร ับเช ื้อ B a c i l l u s  K14 และ 
ไม ่ได ้ร ับเช ื้อ

ลูกสุกรชุดท่ี T10 T,
(กลุ่มควบคุม) (รับเชอ B a c illu s  K14)

อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน)
(1) 560 592
(2) 590 624
(3) 646 698
(4) 668 692

ค่าเฉลียอัตราการเจริญเติบโต 616±24.86 651.5±25.98*
อัตราเปล่ียนอาหาร

(1) 1.53 1.32
(2) 1.55 1.39
(3) 1.44 1.32
(4) 1.49 1.30

ค่าเฉลียอัตราเปลียนอาหาร 1.50±0.02* 1.33±0.02
‘ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

การทดสอบการใช้เชื้อ B a c illu s  K14 ในสุกรเล็ก-สุกรรุ่น
จากการเพาะเล้ียงเช้ือ B a c illu s  K14 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP แล้วนำไปผสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรเล็ก-สุกรรุ่น 

เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของลูกสุกร พบว่าการเสริมแบคทีเรียและอาหารเลียงเชือลงในอาหารสุกรเล็กและสุกรรุ่นมีผลต่อ 
ปริมาณอาหารท่ีกินลดลง โดยไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร แต่ส่งผลให้อัตราแลกเนื้อดีขึ้นในสุกรรุ่น ดัง 
แสดงในตารางที่ 6 และรูปท่ี 1
ตารางที่ 6 ผลการเสริม K14 ในอาหารต่อสมรรถนะการเจร ิญเต ิบโตของส ุกรเล ็กและส ุกรร ุ่น

ระยะสุกร สมรรถนะการผลิต กลุ่มควบคุม เสริม K14 บ่ม 
1 วัน

เสริม K14 บ่ม 
2 วัน

อาหารเล้ียง 
เช้ือไม,มี K14

สุกรเล็ก

จำนวนสุกร (ตัว)
น้ําหนักหย่านม (กก./ตัว)
น้ืาหนัก 8 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
ปริมาณอาหารท่ีกิน (ก/ตัว/วัน) 
อัตราการเจริญเติบโต (ก/ตัว/วัน) 
อัตราแลกเนื้อ

12
12.12
26.15
800.00
500.75
1.602

12
13.58
26.07
768.75
505.75 
1.512

12
14.95
26.17
861.61
503.00
1.725

12
13.93
24.58
820.24
494.50
1.672

จำนวนสุกร (ตัว) 12 12 11 12
นำหนัก 12 สัปดาห์ (กก./ตัว) 46.50 46.91 48.36 43.25

สุกรรุ่น ปริมาณอาหารทีกิน (ก/ตัว/วัน) 2107.64 1815.97 2145.21 1673.61
อัตราการเจริญเติบโต (ก/ตัว/วัน) 727.00 751.00 799.00 710.00
อัตราแลกฌือ 2.480 2.185 2.025 2.017
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ส ุก ร เอ ก  ส ุก ร ร ู่น

รูปที่ 1 ปริมาณอาหารที่ถ ูกบริโภคโดยสุกรระยะเล็กและอุ[กรรุ่น (ก ิโลกรัม/ต ัว/ว ัน)
จากการทดลองเลียงสุกรชุดแรกที่มีการเสริมโปรไบโอติก K14 ให้ลูกสุกรหย่านมและสุกรเล็กพบว่ามีผลในเชิง 

บวกท้ังด้านอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารซึ่งผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 ซา และใน 
สุกรทุกอายุตลอดการทดลอง และยังพบว่ามีแนวโน้มท่ีสุกรกลุ่มทดลองมีอัตราการตายของลูกสุกรในเล้าอนุบาลน้อยกว่า
กลุ่มควบคุม โดยเฉพาะในการทดลองครังนีเป็นการทดลองในช่วงฤดูฝนสุกรในเล้าอนุบาลมีอัตราการตายสูงจากสาเหตุ
ท้องร่วงและโรคจากระบบทางเดินหายใจ ในการทดลองคร้ังน้ีสุกรในกลุ่มควบคุมตายจำนวน 5 ตัว ขณะที่สุกรที่ให้ 
โปรไบโอดิก K14 ตายเพียง 1 ตัว ซ่ึงสุกรท่ีตายท้ังหมดตายในสัปดาห์ท่ี 1 ของการทดลอง ท้ังนี้จากการสังเกตพบว่าสุกรท่ี 
ตายทังหมดเกิดจากสาเหตุท้องร่วงอย่างรุนแรงและ 2 ตัวมีอาการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย เชื้อโปรไบโอดิก K14 
น่าจะมีผลต่อการลดความรุนแรงหรือช่วยป้องกันการท้องร่วงในลูกสุกรซ่ึงอาจเป็นปีจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต 
และอัตราแลกเนือของสุกร การใช้โปรไบโอติก K14 น่าจะเกิดผลดีต่อการเล้ียงสุกรรายย่อยท่ีการจัดการดูแลและการสุขาภิบาลท่ี 
ไม่ดีพอ ซ่ึงได้มีรายงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีให้ผลทำนองน้ีเช่นกัน (Adami et. al., 1997; Adami and Cazzoni, 1999; Pollmann et. al., 
1980)

ส่วนในการทดลองชุดที่ 2 ที่ใช้สุกรเล็กและสุกรรุ'นนัน พบว่าการใช้แบคทีเรีย K14 เพาะเลียงนาน 1 และ 2 วัน ใน 
ห้องปฏิบัติการให้ผลต่อสมรรถนะการผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ สุกรท่ีได้รับ K14 เพาะเล้ียง 2 วัน มีแนวโน้มจะให้ 
สมรรถนะการผลิตดีกว่าสุกรท่ีได้รับ K14 บ่ม 1 วัน และการเสริม K14 ในอาหารสุกรเล็กไม่มีผลแตกต่างกันของสมรรถนะ 
การผลิต ส่วนในระยะสุกรรุ่นมีการเพิ่มจำนวนสัตว์ต่อคอก และมีการเคล่ือนย้ายสัตว์ทำให้สัตว์เกิดความเครียดและมีผลต่อ 
ปริมาณอาหารที่กินของสุกรลดลง อัตราแลกเนื้อดีข้ึน แต่ไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสุกรรุ่น ส่งผลให้ด้นทุนการ 
ผลิตสุกรรุ่นลดลง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะได้ศึกษาวิจัยถึงผลกระทบท่ีมีต่อด้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในสุกรรุ่น 
ขุนท่ีนี้าหนัก 60 กิโลกรัมถึงส่งตลาด

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองใช้รังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุของเชื้อแบคทีเรีย B a c illu s  NF17 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 

เจริญและผลิตกรดแลคติกท่ีอุณหภูมิสูง โดยใช้ปริมาณรังสีระหว่าง 1-5 kGy น้ัน พบว่าปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 
1-2 kGy โดยสายพันธุที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือไอโซเลท L5I2-14(5) ซ่ึงได้จากการฉายรังสีท่ี 2 kGy เม่ือทำการศึกษา 
คุณสมบัติของเชื้อและจำแนกชนิดเชือ พบว่าได้แก่เช้ือ B a c illu s  sp. และเรียกไอโซเลทนี้ว่า K14 โดยเชือนีสามารถทนร้อน 
ได้ถึง 59°ซ. ซึ่งเมื่อนำไปใช้หมักเศษอาหารเหลือทิ้งสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนในเศษอาหารหมักที่จะนำไปใช้เลียงสุกรได้

□กลู่มกรบคุม 
Q K14 บ่ม 1 วัม 
n K14 บ่ม 2 วัน 
□ อ!หาร!iยง!ช0



จากการเสริมแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก B a c illu s  K14 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะการผลิตสุกรหย่านม สุกรเล็ก และ 
สุกรรุ่นพบว่าในลูกสุกรหย่านม เช้ือ K14 ช่วยลดปีญหาการเกิดท้องร่วงและการตาย และอัตราการเปล่ียนอาหารดีข้ึนอย่างมีนัย 
สำคัญ (p<0.05) ส่วนสุกรเล็กท่ีเลี้ยงดูอย่างดีให้ผลการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารไม่แตกต่างกัน อย่างไรกีตาม 
สุกรรุ่นที่ได้รับความเครียดมีอัตราการกินอาหารลดลง ช่วยปรับปรุงอัตราการเปล่ียนอาหารดีขึนอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
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