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บทคัดยอ

การศึกษาการเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟาในอาหารโปรตีนต่ําสําหรับสุกรระยะ
รุนถึงขุน โดยการลดระดับโปรตีนในอาหารลง และเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟา (dietary
Electrolyte Balance; dEB = Na+ + K+- Cl- mEq ตออาหาร 1 กิโลกรัม) ในอาหารโปรตีนต่ําตอ
การยอยไดของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต และไนโตรเจนในสิ่งขับถายของสุกรระยะรุนถึงขุน
ไดแบงการศึกษาออกเปน 3 การทดลองโดยใชสุกรลูกผสมพันธุดูรอค ×  (ลารจไวท ×  แลนดเรช)
ทําการศึกษาในสุกรระยะรุนและขุน ซ่ึงอาหารสุกรทดลองแตละระยะมี 7 สูตร ประกอบดวยอาหาร
ที่มีระดับโปรตีน 3 ระดับ คือ ระดับสูง  กลาง  และต่ํา  ดังนี้  อาหารสูตร 1 เปนอาหารควบคุม โดย
ในอาหารสุกรระยะรุนมีโปรตีน 17.5 เปอรเซ็นต และในอาหารสุกรระยะขุนมีโปรตีน 16.2
เปอรเซ็นต  อาหารสูตร 2, 3  และ 4  ที่เปนอาหารในสุกรระยะรุนมีโปรตีน  15.8  เปอรเซ็นต  และ
ในอาหารสุกรระยะขุนมีโปรตีน 14.6 เปอรเซ็นต โดยอาหารสูตร 3 และ 4 ทําการเสริมโซเดียม
ไบคารบอเนต (NaHCO3) เพื่อปรับระดับของ  dEB  เปน  300  และ  400  mEq ตออาหาร 1
กิโลกรัม ตามลําดับ และอาหารสูตร 5, 6 และ 7 ที่เปนอาหารในสุกรระยะรุนมีโปรตีน 15.3
เปอรเซ็นต และในอาหารสุกรระยะขุนมีโปรตีน 12.8 เปอรเซ็นต โดยอาหารสูตร 6 และ 7 ทําการ
เสริม NaHCO3 เพื่อปรับระดับของ dEB เปน 300 และ 400 mEq  ตออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ
ซ่ึงอาหารทุกสูตรทําการปรับใหมีระดับกรดอะมิโนใหใกลเคียงกับโปรตีนอุดมคติ และมีการเสริม
กรดอะมิโน สังคราะหเทาที่จําเปนในอาหารโปรตีนระดับกลางและต่ํา
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การทดลองที่ 1 ศึกษาการยอยไดของโภชนะสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กของสุกรระยะรุนถึงขุน
โดยใชสุกรที่ไดผาตัดฝงทอรูปตัว T  ที่ปลายลําไสเล็กจํานวน 7  ตัว มีน้ําหนักตัวเร่ิมตนเฉลี่ย 33
กิโลกรัม ทําการเลี้ยงบนกรงหาการยอยไดเพื่อเก็บตัวอยางอาหารจากปลายลําไสเล็ก โดยวางแผน
การทดลองแบบ 7×7 Latin square พบวา การลดระดับโปรตีนลงแลวปรับระดับ dEB ของอาหาร
ใหเพิ่มขึ้นไมมีผลตอคาการยอยไดส้ินสุดที่ปลายลําไสเล็กของวัตถุแหง  โปรตีนรวม  ไขมันรวม
เยื่อใย  และอินทรียวัตถุ (P>0.05) แตมีแนวโนมวาระดับ dEB ที่เพิ่มขึ้นในอาหารมีผลทําใหสุกรมี
คาการยอยไดส้ินสุดที่ปลายลําไสเล็กของโปรตีนรวมเพิ่มขึ้น (P>0.05)

การทดลองที่ 2  ศึกษาสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของสุกร โดยใชสุกรเพศผูตอน 
28  ตัวและเพศเมีย  28 ตัว ไดรับอาหารทดสอบทั้ง  7  สูตร โดยแบงการศึกษาเปนระยะรุน           
(น้ําหนักตัว 30 - 60 กิโลกรัม) และระยะขุน (น้ําหนักตัว 60 - 90 กิโลกรัม) พบวา ระดับโปรตีนและ 
dEB ในอาหารไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) ปริมาณอาหารที่กิน (FI) และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (FCR) ของสุกรระยะรุน ระยะขุน และระยะรุนถึงขุน       
(น้ําหนักตัว 30 - 90 กิโลกรัม) (P>0.05)  แตในสุกรระยะรุนถึงขุน พบวา การลดระดับโปรตีนใน
อาหารลงทําใหใชระยะเวลาการเลี้ยงลดลง แตในอาหารโปรตีนต่ําจะใชระยะเวลาในการเลี้ยง    
เพิ่มขึ้นเมื่อปรับระดับ dEB ในอาหารเพิ่มขึ้น (P<0.05)  สวนตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 
1 กิโลกรัมของสุกรในกลุมที่รับอาหารสูตร 4 ที่มีอาหารระยะรุนมีโปรตีน 15.8 เปอรเซ็นต และ
ระยะขุนมีโปรตีน 14.6 เปอรเซ็นต และมีระดับ dEB เทากับ 400 mEq ตออาหาร 1 กิโลกรัม           
มีแนวโนมต่ําที่สุด (P>0.05) ทั้งในระยะรุนและรุนถึงขุน แตดานคุณภาพซากของสุกรทั้ง 7 กลุม   
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)

การทดลองที่ 3 ศึกษาไนโตรเจนเมทาบอลิสม และปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถาย  โดยใช
สุกรเพศผูตอนจํานวน 7 ตัว ซ่ึงสุกรระยะรุนมีน้ําหนักตัวเร่ิมตนเฉลี่ย 30 กิโลกรัม และสุกรระยะขุน
มีน้ําหนักตัวเร่ิมตัวเฉลี่ย 60 กิโลกรัม ทําการเล้ียงบนกรงหาการยอยไดเพื่อทําการเก็บมูลและ
ปสสาวะ โดยวางแผนการทดลองแบบ  7×7 Latin square ผลการทดลองการยอยไดของโภชนะ    
ส้ินสุดทั้งระบบทางเดินอาหารในสุกรระยะรุน พบวา การลดระดับโปรตีนลงและปรับระดับ dEB 
ในอาหารใหเพิ่มขึ้นไมมีผลตอการยอยไดของโปรตีนรวม (P>0.05)  แตมีผลตอคาการยอยไดของ
ไขมันรวมของสุกร (P<0.05)    โดยสุกรที่ไดรับอาหารสูตร 4 (15.8%CP  และ dEB เทากับ 400 
mEq ตออาหาร 1 กิโลกรัม) มีคาการยอยไดของไขมันรวมสูงที่สุด และสุกรที่ไดรับอาหาร         
สูตรควบคุม (17.5%CP  และ dEB เทากับ 259 mEq ตออาหาร 1 กิโลกรัม) มีคาการยอยไดของ            
ไขมันรวมต่ําที่สุด (P<0.05)  สวนปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายของสุกรระยะรุน พบวา สุกรที่ได
รับอาหารสูตรควบคุมมีปริมาณไนโตรเจนที่ขับออกในสิ่งขับถายสูงกวากลุมอื่นๆ (P<0.05) สงผล
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ใหมีปริมาณไนโตรเจนที่ถูกกักเก็บไวในรางกายและคาทางชีวภาพของโปรตีน (Apparent 
biological value; aBV) ต่ํากวากลุมอื่นๆ ดวย (P>0.05)   และผลการทดลองการยอยไดของโภชนะ
ส้ินสุดทั้งระบบทางเดินอาหารในสุกรระยะขุน พบวา สุกรที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 7 กลุมมีคา   
การยอยไดของโปรตีนรวมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงสุกรที่ไดรับอาหารสูตร 4 มีคา        
การยอยไดของโปรตนีรวมสูงสุด (P<0.05)  สวนคาการยอยไดของไขมันรวมของสุกร พบวา ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ(P>0.05) และสุกรในกลุมที่ไดรับอาหารโปรตีนระดับต่ํา (สูตร 5, 6    
และ 7) มีแนวโนมวาปริมาณไนโตรเจนที่ไดรับต่ํากวากลุมอื่น (P>0.05)  และการปรับระดับโปรตีน
ในอาหารใหต่ําลงทําใหสุกรมีปริมาณไนโตรเจนที่ขับออกในสิ่งขับถายเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตตอ
ปริมาณไนโตรเจนที่ไดรับสูงขึ้นทําใหปริมาณไนโตรเจนที่ถูกกักเก็บไวในรางกาย  และคา
ไนโตรเจนที่ยอยไดลดลง (P<0.05) และมีแนวโนมวามีคาทางชีวภาพของโปรตีน (aBV) ต่ําดวย 
(P>0.05)  และการเสริม NaHCO3 ในอาหารเพื่อเพิ่มระดับ dEB  ทําใหสุกรมีปริมาณไนโตรเจนที่
ขับออกลดลงสงผลใหปริมาณไนโตรเจนที่ถูกกักเก็บไวและคาไนโตรเจนที่ยอยไดเพิ่มขึ้น (P<0.05)

ผลจาการศึกษานี้ พบวา สามารถลดระดับโปรตีนในอาหารลงได 2 เปอรเซ็นตจากระดับ
ปกติ (ระดับสูง) คือ มีระดับโปรตีน 15.8 เปอรเซ็นตในอาหารสุกรระยะรุน และ 14.6 เปอรเซ็นตใน
อาหารสุกรระยะขุน และเสริมดวย NaHCO3 เพื่อปรับใหมีระดับ dEB 400 mEq ตออาหาร 1 
กิโลกรัมโดยไมมีผลเสียตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรแตตองทําการปรับสัดสวนของกรดอะมิโน
ที่ยอยไดที่ปลายลําไสเล็กใหใกลเคียงกับความตองการของสุกรหรือโปรตีนอุดมคติมากที่สุด
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Abstract

Three trials were conducted to measure the effect of supplementation of dietary 
Electrolyte Balance (calculated as mEq/kg of diet for Na++ K+- Cl-) in low protein diets on 
apparent digestibility, productive performance and excreta composition of growing to finishing 
pigs (D x LW x LR). The experiment diets were classified as high, medium and low crude protein 
(CP) diets. Diet 1 was the control containing 17.5%CP for the growing and 16.2%CP for the 
finishing diet. Diets for growing pigs; 2, 3 and 4 had 15.8%CP and a diet for the finishing pigs 
had 14.6% of crude protein while diets for growing pigs; 5, 6 and 7 had 15.3%CP and a finishing 
diet had 12.8% of crude protein.  NaHCO3 was added to diets so as to adjust the dietary 
Electrolyte Balance to the level of 300 mEq/kg in diets 3 and 6 and 400 mEq/kg in diets 4 and 7. 
Amino acids in all the diets were adjusted to the level that close to the ideal digestible protein 
while synthesized amino acids were added to low protein diets.

In trial 1 was the investigation of apparent digestibility at the end of small intestine in the 
growing to finishing pigs. Seven pigs of approximately 33 kg initial body weight fitted with 
simple T-cannulas at the distal ileum, were used to determine apparent digestibilities in seven 
diets. All animals were randomly received different diets according to a 7x7 Latin Square Design 
which was assigned to the experiment. The results revealed that pigs fed reduced crude protein 
and dEB-supplemented diets did not affect the apparent digestibility of dry matter, crude protein, 
ether extract, crude fiber and organic matter (P>0.05) but the apparent digestibility of crude 
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protein at the end of small intestine had a trend to increase with the increased dEB in the diets 
(P>0.05).

Trial 2 was the study on the effect of dEB in low-protein diets on productive 
performances of growing to finishing pigs by using 28 barrows and 28 gilts in Completely 
Randomized Block Design (RCBD). Animals were grouped by weight as growing (30 - 60 kg 
BW), finishing (60 - 90 kg BW) and from growing to finishing pigs (30 - 90 kg BW). In each 
period, each pig received one of the experiment diets which were 7 diets for growing pigs while 
the other 7 diets for finishing pigs. The results of the experiment showed no effects of CP levels 
as well as increased dEB on average daily gain (ADG), feed intake (FI) and feed conversion ratio 
(FCR) during growing, finishing and growing to finishing period. Animals from growing to 
finishing and also those fed  decreased protein in diets significantly needed more raising days to 
reach a desired weight (P<0.05). Pigs fed medium levels of CP in the diet, 15.8 and 14.6% for the 
growing and finishing periods supplemented with 400 mEq/kg of dEB (diet 4) had a trend to have 
the lowest feed cost per kg of weight gain. Carcass characteristics of finishing pigs were not 
affected neither by dietary CP nor by levels of dEB in the diet.

  The final trail was the investigation of nitrogen metabolism and nitrogen excretion by 
using seven growing (30 kg BW) and seven finishing (60 kg BW) pigs in 7X7 Latin Square 
Design. Each animal was housed in a metabolic cage that was allowed for a complete collection 
of feces and urine. In each period, a pig in each group received the same diet as in the 
experimental 2. In the growing pig period, the results revealed that pigs fed reduced crude protein 
and dEB-supplemented diets did not affect the apparent digestibility of crude protein at total tract 
but pigs fed diet 4 had the highest (P>0.05) apparent digestibility of ether extract while those in 
the control had the lowest (P<0.05). Growing pigs fed the control diet (diet 1) had the highest N 
excretion in slurry (Ne; g d-1) resulted in lower (P>0.05) N retention (Nr; N intake) and apparent 
biological value (aBV) than the others. No Significant differences (P<0.05) of apparent 
digestibility of ether extract at total tract  in the finishing pig period but pigs fed diet 4 had the 
highest (P>0.05) apparent digestibility  of  crude protein while those fed low level of CP in the 
diets (diet 5, 6 and 7) had a trend to be lower (P>0.05) in the average daily N intake (Ni: g) than 
the others. The reduction of CP in finishing pig diets resulted in the increase in N excretion in 
slurry (Ne; %N intake). Therefore, pigs that fed medium and low CP diets (diet 2 and 5) had 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



significantly lower (P<0.05) N retention (Nr; g d-1 and %N intake) and apparent fecal N 
digestibility (AFND; %) and had a trend to be lower in aBV than those in the control. Moreover, 
the increase in the supplementation with dEB in low CP diets resulted in the reduction of N 
retention (Nr; g d-1 and %N intake) and AFND (%).

It can be concluded from the study that dietary CP and be reduced by 2% from the 
traditional level of CP (high CP diet) in growing (15.8%CP) and finishing (14.6%CP) diets when 
NaHCO3 was supplemented so as to adjust dEB value up to 400 mEq/kg of diet without any affect 
on performance of the animals. However, diets should be supplemented with synthesized amino 
acids based on apparent ideal digestible amino acid ratios in   an ideal protein.
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