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 การศึกษาผลของอาหารที่มีโปรตีน (crude protein; CP) และสารปรับสมดุลสารละลาย
ไฟฟา (dietary electrolyte balance; dEB) ระดับตางๆ ตอคาการยอยไดของโปรตีนส้ินสุดที่ปลาย 
ลําไสเล็ก สมรรถภาพการเจริญเติบโต และปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายของสุกรรุน แบง
ออกเปน 3 การทดลอง โดยใชสุกรลูกผสม ดูรอค x (ลารจไวท x แลนดเรซ) อาหารทดลองมี
ทั้งหมด 9 สูตร ประกอบดวยอาหารที่มีโปรตีน 3 ระดับ  (18, 16 และ 14 เปอรเซ็นต) และแตละ
ระดับของโปรตีนประกอบดวย dEB 3 ระดับ (200, 350 และ 500 mEq ตออาหาร 1 กิโลกรัม)       
ทําการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะหในอาหารโปรตีนต่ําเพื่อปรับใหปริมาณกรดอะมิโนเพียงพอตอ
ความตองการของสุกรรุนตามแนวคิดโปรตีนในอุดมคติ  ประกอบอาหารทุกสูตรใหมีกรดอะมิโน
และพลังงานใชประโยชนไดใกลเคียงกันมากที่สุด และใชโซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3) เสริม
ลงในอาหารเพื่อปรับระดับ dEB   
 การทดลองที่ 1 ศึกษาการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กของสุกรรุน โดยใช
สุกรเพศผูตอนจํานวน 9 ตัว น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 30 กิโลกรัม ทําการผาตัดสอดทอรูปทีที่บริเวณ
ลําไสเล็กสวนปลายใหแกสุกรทุกตัว นําขึ้นเล้ียงบนกรงหาการยอยได และใหไดรับอาหารทดลอง
ทั้ง 9 สูตร วางแผนการทดลองแบบ 9x9 Latin square  การทดลองแบงออกเปน 9 ชวง แตละชวงใช
เวลา 7 วัน โดย 5 วันแรกเปนชวงที่ใหสุกรไดปรับตัวกับอาหาร วันที่ 6 และ 7 เปนชวงที่เก็บ
ตัวอยางของเหลวจากปลายลําไสเล็ก  ผสมไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) 5 กรัม ตออาหารทดลอง  
1 กิโลกรัม ในชวงที่เก็บตัวอยาง เพื่อใชสําหรับคํานวณหาคาการยอยไดของโปรตีนดวยวิธีวิเคราะห
จากสารบงชี้ ผลการทดลอง พบวาคาเฉล่ียการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กมีคาสูง
ที่สุดในสุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 18 เปอรเซ็นต dEB 500 mEq ตอกิโลกรัม (77.20 
เปอรเซ็นต; P<0.01) และต่ําที่สุดในสุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 14 เปอรเซ็นต dEB 350 
และ 500 mEq ตอกิโลกรัม (71.20 และ 71.11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ; P<0.01)   
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การทดลองที่ 2  ศึกษาปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายของสุกรรุน โดยใชสุกรเพศ       
ผูตอนจํานวน 36 ตัว น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 40 กิโลกรัม เล้ียงบนกรงหาการยอยไดเพื่อใหงายตอการ
แยกเก็บตัวอยางมูลและปสสาวะ สุมใหไดรับอาหารทดลอง 1 ใน 9 สูตร และวางแผนการทดลอง
แบบ 3x3 Factorial in RCBD การทดลองแตละชวงใชเวลา 8 วัน โดย 5 วันแรกเปนชวงที่ใหสุกรได
ปรับตัวกับอาหาร  วันที่ 6 และ 7 เปนชวงเก็บตัวอยางมูลและปสสาวะ สวนในวันสุดทายจะทําการ
วัดคา pH ในปสสาวะ ผสมเฟอริคออกไซด (Fe2O3) 10 กรัมตออาหารทดลอง 1 กิโลกรัมในชวงที่
เก็บตัวอยาง ผลการทดลอง พบวา ระดับของโปรตีน ระดับของ dEB และปฏิกิริยารวมระหวาง
ระดับโปรตีนและ dEB มีผลตอปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถาย ปริมาณไนโตรเจนที่สะสมใน
รางกาย และคาการใชประโยชนไดทางชีวภาพของไนโตรเจนแบบปรากฏ (P<0.01) โดยปริมาณ
ไนโตรเจนในสิ่งขับถายเมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่ไดรับมีแนวโนมต่ําที่สุดในสุกรที่ไดรับอาหารที่มี
ระดับโปรตีน 14 เปอรเซ็นต dEB 500 mEq ตอกิโลกรัม (41.37 เปอรเซ็นต; P>0.05) สวนปริมาณ
ไนโตรเจนที่สะสมในรางกายเมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่ไดรับ และคาการใชประโยชนไดทางชีวภาพ
ของไนโตรเจน พบวามีแนวโนมสูงที่สุดในสุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดบัโปรตีน 14 เปอรเซ็นต dEB 
500 mEq ตอกิโลกรัม (58.63 และ 77.31 เปอรเซ็นต; P>0.05) ระดับของ dEB อาหารที่เพิ่มขึ้นมีผล
ทําใหคา pH ในปสสาวะสูงขึ้น (P<0.01)   

การทดลองที่ 3 ศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุน โดยใชสุกรจํานวน 90 ตวั 
เพศผูตอนและเพศเมียอยางละเทาๆ กัน แบงออกเปน 9 กลุม เล้ียงในคอกขังเดี่ยวดวยอาหารทดลอง 
1 ใน 9 สูตรตั้งแตน้ําหนักตัว 30 ถึง 60 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in RCBD 
ผลการทดลอง พบวา ไมมีปฏิกิริยารวมระหวางระดับโปรตีน และdEB ตอประสิทธิภาพการผลิต
ของสุกรรุน  ระดับของโปรตีนและระดับของ dEB มีผลตออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันและ
ระยะเวลาที่ใชในการเลี้ยง (P<0.01) โดยสุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 16 เปอรเซ็นต dEB 
350 mEq ตอกิโลกรัม มีแนวโนมของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันสูงที่สุด และใชระยะเวลา  
ในการเลี้ยงนอยที่สุด (0.71 เปอรเซ็นต และ 73 วัน ตามลําดับ; P>0.05)   สวนระดับของโปรตีนมี     
ผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว และประสิทธิภาพการใชอาหาร (P<0.01) โดยอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว และประสิทธิภาพการใชอาหารมีแนวโนมดีที่สุดในสุกรที่ไดรับ
อาหารที่มีระดับโปรตีน18 เปอรเซ็นต dEB 350 mEq ตอกิโลกรัม (2.75 และ 0.37 ตามลําดับ; 
P>0.05) 

จากการทดลองสามารถสรุปไดวา  อาหารที่มีระดับโปรตีน 16 เปอรเซ็นต และ dEB 
350 mEq ตอกิโลกรัม สามารถลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายได โดยไมสงผลกระทบใด ๆ     
ตอการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็ก และสมรรถภาพการผลิตของสุกรสุกรรุน  
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Abstract 

 

 Three experiments were conducted to evaluate the effect of varying in 
dietary crude protein (CP) and dietary electrolyte balance (dEB) levels on ileal protein 
digestibility, growth performance and nitrogen excretion of growing pig by using 
Duroc x (Large White x Landrace) pigs. Nine dietary treatments were consisted of 
three CP levels (18% CP, 16% CP and 14% CP) and each CP level was composed of 
three dEB levels (200, 350 and 500 mEq/kg). Low protein diets were supplemented 
with crystalline amino acid to meet requirement of growing pig according to ideal 
protein concept. All experimental diets were formulated to be similar amount of 
amino acids and metabolize energy concentration and added NaHCO3 to alter dEB 
levels. 
 The experiment 1. Nine crossbred barrows weighing about 30 kgBW 
initially were studied to determine ileal protein digestibility. All pigs were surgically 
fitted with simple T-cannula at the distal ileum and housed individually in metabolic 
cage. The pigs were fed the nine dietary treatments based on a replicated 9x9 Latin 
square design. Each period lasted 7 d, with diet acclimation from d 1 to 5 and ileal 
digesta collection on d 6 and 7. Titanium dioxide (TiO2) was incorporated into the 
dietary treatments (5 g/kg, as-fed) to calculated ileal protein digestibility via the index 
method. Average apparent ileal protein digestibility was highest in the pigs fed 18% 
CP diet with dEB of 500 mEq/kg (77.20%; P<0.01) and lowest in the pigs fed 14% 
CP diets with dEB of 350 and 500 mEq/kg. (71.2 and 71.11%, respectively; P<0.01).  
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  The experiment 2. Thirty-six crossbred barrows weighing about 40 kgBW 
initially were used to investigate nitrogen excretion. The pigs were randomly assigned 
to one of nine dietary treatments by using 3x3 factorial arrangment in RCBD and 
placed in individual metabolic cage to facilitate the separate collection of urine and 
feces. Each period lasted 8 d, after 5 d of adaptation to dietary treatments, feces and 
urinary sample were collected on d 6 and 7 and measured urinary pH on d 8. Ferric 
oxide (Fe2O3) was incorporated into the dietary treatments (10 g/kg, as-fed). The 
results showed the levels of protein, dEB and an interaction between CP and dEB was 
found on apparent nitrogen biological value, nitrogen excretion and nitrogen retention 
(P<0.01) nitrogen excretion (% of N intake) was highest in the pigs fed 18% CP diet 
with dEB of 200 mEq/kg (60.99%; P<0.01) and tented to be lowest in the pigs fed 
14% CP diet with dEB of 500 mEq/kg (41.37%; P>0.05) nitrogen retention (% of N 
intake) and apparent nitrogen biological value tended to be greatest in the pigs fed 
14% CP diet with dEB of 500 mEq/kg (58.63% and 77.31%, respectively; P>0.05) 
and  were lowest in the pigs fed 18% CP diet with dEB of 200 mEq/kg (39.01% and 
50.75%, respectively; P<0.01). Reducing CP levels not affected on urinary pH 
(P>0.05) but increasing dEB levels significantly increased urinary pH. (P<0.01). 
 The experiment 3. Ninety crossbred pigs with equal numbers of castrate 
males and females housing individually in pens were separated into 9 groups and 
randomly allocated with one of nine dietary treatment were studied to measure growth 
performance of growing pigs, initial and final weight were 30 and 60 kgBW, 
respectively by using 3x3 factorial arrangment in RCBD. There were no interactions 
between CP and dEB on growth performance of growing pigs (P>0.05). CP levels and 
dEB levels affected on average daily gain and experimental days (P<0.01). Reducing 
CP concentration significantly decreased feed conversion ration and feed efficiency 
(P<0.01). The pig fed 16% CP diet with dEB of 350 mEq/kg tended to be highest 
average daily gain and shortest experimental days (0.71% and 73 d, respectively; 
P>0.05). Feed conversion ration and feed efficiency tended to be greatest in the pigs 
fed 18% CP diet with dEB of 350 mEq/kg. (2.75 and 0.37, respectively; P>0.05) 
 It can be concluded that 16% CP diet with dEB of 350 mEq/kg. can reduce 
nitrogen excretion without any effects on ileal protein digestibility and growth 
performance of growing pig.  
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