
บทที่ 5 
 

วิจารณผลการทดลอง 
 

5.1 การวิเคราะหองคประกอบทางโภชนะของอาหาร 
  
 ปริมาณโปรตีนรวมของอาหารทดลอง ที่ไดจากการวิเคราะห มีคาใกลเคียงกับการ
คํานวณดังแสดงในตาราง 9 โดยอาหารทดลองสุกรรุนสูตรที่ 1, 2 และ 3 มีระดับโปรตีนที่วิเคราะห
ไดเฉลี่ยเทากับ 17.91, 17.91 และ 18.01 เปอรเซ็นตตามลําดับ สูตร 4, 5 และ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
15.88, 15.99 และ 15.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  สูตร 7, 8 และ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.93, 14.00 และ 
13.88  เปอรเซ็นตตามลําดับ ซ่ึงคาเฉล่ียที่ไดเปนคาที่ใกลเคียงกับระดับที่ไดจากการคํานวณคือ 18, 
16 และ 14  เปอรเซ็นต สูตรตามลําดับ  สวนระดับของ dEB ที่วิเคราะหไดจากอาหารทดลองทั้ง      
9 สูตรมีคาสูงกวา dEB ที่ไดจากการคํานวณ แตคาที่เพิ่มขึ้นมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และไมตางจากคาที่ไดจากการคํานวณมากนัก การที่คา dEB ที่ไดจากการวิเคราะหมีคาสูงกวา    
คาที่ไดจากการคํานวณ เกิดขึ้นเนื่องจากคา Na ที่วิเคราะหไดในขาวโพดและกากถั่วเหลือง ซ่ึงเปน
วัตถุดิบอาหารหลักมีคาสูงกวาคาที่ NRC (1998) แสดงไว และสูงกวาคาจากรายงานของ เสกสม 
(2540) ในขณะที่มีคา Cl ต่ํากวา  โดยคา Na, K และ Cl ของขาวโพดและกากถั่วเหลือง (44%CP) 
จากรายงานของ NRC มีคาเทา 0.02, 0.30 และ 0.004 เปอรเซ็นต; 0.01, 2.0 และ 0.05 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ สวนรายงานของเสกสม (2540) มีคาเทากับ 0.013, 0.43 และ 0.14 เปอรเซ็นต; 0.09,   
2.36 และ 0.08 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การที่คา dEB ที่วิเคราะหไดในวัตถุดิบมีคาคลาดเคลื่อน     
อาจเกิดจากความแปรปรวนของตัววัตถุดิบอาหาร  

อยางไรก็ตาม คา dEB เปนเพียงคาที่บอกถึงสัดสวนของแรธาตุที่มีประจุบวกและ  
ประจุลบในอาหารโดยที่สัดสวนความเปนประจุของแรธาตุนั้นไมไดเปนตัวแสดงวาอาหารมีสภาพ
เปนกรด-ดางแตอยางไร (เสกสม และคณะ, 2540) นั่นคือ ไมสามารถที่จะชี้ชัดไดเลยวาเมื่อสัดสวน
ของแรธาตุในอาหารมีประจุลบสูงจะทําใหอาหารมีสภาพเปนกรด ในทํานองเดียวกัน อาหาร         
ที่มีประจุบวกอยูสูง ก็ไมสามารถบอกไดวาอาหารมีสภาพเปนดาง เนื่องจากไมมีปฏิกิริยาใด ๆ         
ที่แสดงวา Na+ และ K+  ทําใหเกิดดางขึ้น แตสัดสวนระหวางแรธาตุที่มีประจุบวกและประจุลบใน
อาหารจะมีผลตอสภาพกรด-ดางในรางกายผานทางกระบวนการเมทาบอลิซึม โดยเกี่ยวของกับการ
ทํางานของไต ระบบบัฟเฟอร และการรักษาสภาพของเซลล (Mongin, 1981) ซ่ึงสอดคลองกับ        
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Patience (1988) และ West (1987) ที่รายงานวา อาหารที่ไดรับเปนปจจัยหลักที่มีผลตอความเปน
กรด-ดางในรางกาย ภายหลังจากเกิดกระบวนการดูดซึมและเมทาบอลิซึม  

สวนองคประกอบอื่น ๆ ทีว่เิคราะหได ไดแก วัตถุแหง ไขมัน เยื่อใยรวม และเถา ของ
อาหารทดลองทั้ง 9 สูตร พบวามีคาไมแตกตางกันกับคาทีไ่ดจากการคํานวณมากนกั  

 
5.2  การศึกษาการยอยไดของโปรตีนและโภชนะอื่นๆ สิ้นสุดท่ีปลายลําไสเล็กจากการใชอาหาร

ทดลอง 
  

จากผลการศึกษาคาเฉลี่ยการยอยไดของโปรตีนส้ินสุดที่ปลายลําไสเล็กของสุกรที่ไดรับ
อาหารทดลองทั้ง 9 สูตร (ตารางที่ 14)  จะเห็นไดวา สุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดับ dEB 200 และ 350 
500 mEq ตอกิโลกรัม การลดลงของระดับโปรตีนในอาหาร 2  และ 4 เปอรเซ็นต  มีผลทําให
คาเฉลี่ยการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กลดลง (P<0.01) 2.2 เปอรเซ็นต (18% CP Vs 
16% CP ที่ระดับ dEB 200 mEq ตอกิโลกรัม) และ 2.4 เปอรเซ็นต (18% CP Vs 14% CP ที่ระดับ 
dEB 200 mEq ตอกิโลกรัม); 0.7 เปอรเซ็นต (18% CP Vs 16% CP ที่ระดับ dEB 350 mEq ตอ
กิโลกรัม) และ 6.2 เปอรเซ็นต(18% CP Vs 14% CP ที่ระดับ dEB 350 mEq ตอกิโลกรัม) และเมื่อ
ระดับ dEB ในอาหารเพิ่มขึ้นเปน 500 mEq ตอกิโลกรัม การลดลงของระดับโปรตีนมีผลทําให
คาเฉลี่ยการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กลดลง 2.3 เปอรเซ็นต (18% CP Vs 16% CP) 
และ 7.9 เปอรเซ็นต (18% CP Vs 16% CP) โดยสุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 14 เปอรเซ็นต 
ที่ระดับ dEB 200, 350 และ 500 mEq ตอกิโลกรัม มีแนวโนมของคาเฉลี่ยการยอยไดของโปรตีน
ส้ินสุดที่ปลายลําไสเล็กต่ําที่สุด แสดงใหเห็นวา ระดับโปรตีนในอาหารที่ลดลง มีผลทําใหคาเฉลี่ย
การยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กลดต่ําลง  สาเหตุที่คาเฉลี่ยการยอยไดของโปรตีน
ส้ินสุดที่ปลายลําไสเล็กของสุกรที่ไดรับอาหารโปรตีนต่ํามีคาลดต่ําลงนั้น ยังไมมีรายงานใด           
ที่รายงานไวอยางชัดเจน แตคาดวานาจะเกิดจากอิทธิพลของความสมดุลของความเปนกรด-ดาง    
ในรางกาย   เนื่องจากปจจัยหลักที่มีผลตอการทํางานของเอ็นไซมในระบบทางเดินอาหาร คือ สภาพ
ความเปนกรด-ดาง (Patience, 1990) ซ่ึงความเปนกรด-ดางของรางกาย จะมีความสัมพันธโดยตรง
กับระดับ dEB ในอาหารที่ไดรับ โดยในอาหารโปรตีนต่ําไดทําการลดระดับกากถั่วเหลืองลง ทําให
ปริมาณของ K ที่มีอยูมากในกากถั่วเหลืองลดต่ําลงตามไปดวย อาหารโปรตีนต่ําจึงมีคา dEB ต่ํากวา
อาหารที่มีระดับโปรตีนปกติ สงผลใหสุกรที่ไดรับอาหารโปรตีนต่ํามี K ภายในเซลล (intracellular 
K) ลดลง ซ่ึงการลดต่ําลงของ K ภายในเซลลมีผลทําใหรางกายเกิดภาวะ metabolic acidosis  
(Austic and Calvert, 1981) ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา อาหารโปรตีนต่ํามีผลทําใหความเปน      

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



 

 

78

กรด-ดางในรางกาย ภายหลังจากเกิดกระบวนการดูดซึมและเมทาบอลิซึม เกิดความไมสมดุล  
สอดคลองกับรายงานของ Zaloga (1990) ที่รายงานวา การลดระดับโปรตีนในอาหาร มีผลทําใหการ
ใชประโยชนไดของ dipeptides และ tripeptide ลดต่ําลง ซ่ึง peptides สายสั้นเหลานี้จะถูกนําไปใช
เปนแหลงของกรดอะมิโนอิสระสําหรับใชในการสังเคราะหโปรตีน (Yuanlong et al., 1996) 
นอกจากนี้ Reeds and Jame (1983) ยังรายงานวาการลดระดับโปรตีนในอาหารอาจไปจํากัดการใช
ประโยชนไดของ peptides ในเซลลลําไสเล็ก ซ่ึงเซลลลําไสเล็กจัดเปนอวัยวะที่มีอัตราการ
สังเคราะหโปรตีนเปนเนื้อเยื่อรางกายสูงที่สุด  

แมวาการเสริม NaHCO3 ในอาหารเพื่อปรับคา dEB ในอาหารใหเพิ่มขึ้น จะมีผลชวยให
คาการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในสุกรที่ไดรับอาหารที่มี
ระดับโปรตีนปกติหรือ 18 เปอรเซ็นต แตในอาหารโปรตีนต่ํา การเพิ่มขึ้นของระดับ dEB ในอาหาร
กลับมีผลทําใหคาการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กลดต่ําลง สาเหตุที่การเพิ่มขึ้นของ
ระดับ dEB ในอาหารที่มีระดับโปรตีนปกติมีผลชวยเพิ่มคาการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลาย
ลําไสเล็ก เนื่องจาก NaHCO3 ที่ใชเสริมลงในอาหารมีคุณสมบัติไปลดความเปนกรดในกระเพาะทํา
ใหอาหารโปรตีนสวนใหญ ที่เคลื่อนตัวเขาสูลําไสเล็กสวนตนอยูในสภาพที่ไมเปนกรดมาก
จนเกินไปทําใหการยอยโปรตีนที่ลําไสเล็กเปนไปอยางปกติ (อุดม, 2523) ซ่ึงประมาณ 90-95 
เปอรเซ็นต ของโปรตีนท้ังหมด จะถูกยอยไดกรดอะมิโนและถูกดูดซึมที่ลําไสเล็กสวนตน (วีนัส 
และคณะ, 2545) นอกจากนี้การเสริม NaHCO3 ในอาหารยังไปมีผลตอการชวยคงความสมดุลของ
กรด-ดางในรางกาย ใหปกติโดยเฉพาะเมื่อสุกรไดรับความเครียดจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ
ที่สูงขึ้น (Patience et al., 1987)  สอดคลองกับ Haydon and West (1990) ที่รายงานวา ระดับของ 
dEB ในอาหารมีผลตอคาการยอยไดของพลังงานและกรดอะมิโนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็ก และ     
ทั้งระบบทางเดินอาหารของสุกรรุน ระดับของ  dEB ที่เพิ่มขึ้นจาก -50 เปน 100, 250 และ 400 mEq 
ตอกิโลกรัม มีผลทําใหคาเฉลี่ยการยอยไดของโภชนะเพิ่มสูงขึ้น 4.5, 1.8 และ 2.1 เปอรเซ็นต 
(P<0.01) ตามลําดับ และมีผลทําใหคาเฉลี่ยการยอยไดของกรดอะมิโนจําเปนเพิ่มสูงขึ้น              
แบบเสนตรง (P<0.05 to P<0.02)  สวนสาเหตุที่การเพิ่มขึ้นของระดับ dEB ในอาหารโปรตีนต่ํา     
มีผลทําใหคาการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กลดต่ําลง อาจเกิดเนื่องจาก ในอาหาร
โปรตีนต่ําไดทําการเสริมไลซีนสังเคราะหในรูปแอล-ไลซีนไฮโดรคลอไรด (L-Lysine·HCl) ซ่ึงมี
ประจุลบอยูสูง โดยประจุลบเหลานี้อาจจะไปจับกับประจุบวกในอาหาร  สงผลใหระดับของ dEB 
(ประจุบวกสูง) ในอาหารลดต่ําลง (Morgin, 1977; Swine research report 41, 2003)  นอกจากนี้
ปริมาณของ Cl ในไลซีนสังเคราะห ยังอาจมีผลไปชวยเพิ่มความเปนกรดในกระเพาะอาหาร ทําให
อาหารโปรตีนที่เคลื่อนตัวเขาสูลําไสเล็กสวนตนมีความเปนกรดสูง รางกายตองเพิ่มการหลั่ง 
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secretion จากอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะจากตับออน เรียกวา Hydrelalic secretion น้ํายอยชนิดนี้มี
ความเขมขนของ HCO3

- สูงมาก มี Cl-  ต่ํา และมี Na+ สูงแตน้ํายอยชนิดนี้ไมมีเอ็นไซมเลย (อุดม, 
2523) Na+ และ HCO3

- ที่หล่ังออกมาจะทําปฏิกิริยากับ HCl ไดเปน NaCl และ H2CO3 ซ่ึง Na+ เมื่อ
จับกับ Cl-  แลว Na+ ที่มีในทางเดินอาหารก็จะลดลง สงผลตอใหประสิทธิภาพในการเปนตัวพา
กรดอะมิโนซึมผาน brush borders ลดลง (ชัยวัฒน, 2541)  

การลดระดับโปรตีนในอาหารลง 2 เปอรเซ็นต ไดเสริมไลซีนสังเคราะหลงในอาหาร
นอยกวา การลดระดับโปรตีนลง 4 เปอรเซ็นต คาการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กของ
สุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 16 เปอรเซ็นต dEB ระดับ 350 และ 500 mEq ตอกิโลกรัม จึงมี
แนวโนมสูงกวาสุกรที่ไดรับอาหารที่มี dEB 200 mEq ตอกิโลกรัม  แตเมื่อลดระดับโปรตีนเหลือ  
14 เปอรเซ็นต พบวาคาการยอยไดของโปรตีนสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กของสุกร ลดต่ําลงอยางเห็น 
ไดชัด ซ่ึงอาจสันนิษฐานไดวา การยอยไดของโปรตีนที่ลดลงอาจเกิดจากการที่ไลซีนสังเคราะห   
ทําปฏิกิริยาทางเคมีกับ dEB หรือแรธาตุที่มีในอาหารอาจจะทําปฏิกิริยาทางเคมีกับแรธาตุในรางกาย 
หรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวางแรธาตุกับไวตามินก็เปนได แตก็ยังไมพบวามีรายงานใดที่
อธิบายถึงกลไกการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ชัดเจน (Austic and Calvert, 1981; Morgin, 1981; Austic 
and Patience, 1988) 

แมหลักฐานเกี่ยวกับผลของ dEB ตอกระบวนการเมทาบอลิซึมในรางกายจะยังไมเปน
ทราบอยางแนชัด แตส่ิงที่มีหลักฐานรายงานอยางชัดเจน คือ ระดับ dEB ที่มีในอาหารเปนปจจัย
หลักที่มีผลตอคาความเปนกรด-ดางในรางกาย ภายหลังจากเกิดกระบวนการดูดซึมและเมทาบอลิ
ซึม (Neshiem, 1964; West, 1987)  

 
5.4 การศึกษาปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขบัถายท่ีไดรับอาหารทดลอง 
 

  ผลของปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายของสุกรรุนแสดงในตาราง 13 จากผลการ
ทดลองจะเห็นไดวา การลดระดับโปรตีนในอาหารลง 2 และ 4 เปอรเซ็นต คือจาก 18 เหลือ 16 และ 
14 เปอรเซ็นต มีผลทําใหปริมาณไนโตรเจนในมูลลดลง 11.2 และ 20.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ
ปริมาณไนโตรเจนในปสสาวะลดลง  33.4 และ 44.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนการเพิ่มขึ้นของ
ระดับ dEB ในอาหารจาก 200 เปน 350 และ 500 mEq ตอกิโลกรัม ชวยลดเฉพาะไนโตรเจนใน
ปสสาวะโดยการเพิ่มขึ้นของระดับ dEB ชวยลดปริมาณไนโตรเจนในปสสาวะได 28.5 และ 31.39 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนปริมาณการขับไนโตรเจนออกมากับของเสีย (N excretion, % of N 
intake) คาลดลง 13.4 และ 16.11 เปอรเซ็นต เมื่อระดับโปรตีนในอาหารลดลง 2 และ 4 เปอรเซ็นต
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ตามลําดับ (P<0.01) สงผลใหไนโตรเจนที่สะสมในรางกาย (N retention, % of N intake) เพิ่มขึ้น 
14.2 และ 17.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของระดับ dEB ในอาหารชวยลดการ
ขับถายไนโตรเจนได 15.9 และ 17.3 เปอรเซ็นต และเพิ่มการสะสมไนโตรเจนในรางกาย 17.4 และ 
18.9 เปอรเซ็นต เมื่อสุกรไดรับ dEB ในอาหารเพิ่มขึ้นจาก 200 เปน 350 และ 500 mEq ตอกิโลกรัม  

สุกรที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 18 เปอรเซ็นต dEB 200 mEq ตอกิโลกรัม             
มีแนวโนมของไนโตรเจนที่สะสมในรางกายเมื่อเทียบกับปริมาณไนโตรเจนที่ไดรับต่ําที่สุด      
(39.01 เปอรเซ็นต) ในขณะที่ขับไนโตรเจนออกมากับของเสียสูงที่สุด โดยสุกรที่ไดรับอาหาร        
ที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 14 เปอรเซ็นต มีการขับไนโตรเจนออกมากับของเสียต่ําที่สุด  
ในขณะที่สะสมไนโตรเจนไวในรางกายไดมากที่สุด แสดงใหเห็นวาการลดระดับโปรตีนในอาหาร
ชวยเพิ่มการยอย การดูดซึม และการใชประโยชนไดของไนโตรเจน ซ่ึงการลดลงของไนโตรเจน  
ทั้งในมูลและในปสสาวะหรือไนโตรเจนในของเสีย เปนผลมาจากการไดรับไนโตรเจนในอาหาร
ลดลง   ซ่ึงในการผลิตสุกร การลดลงของไนโตรเจนในสิ่งขับถายจะมีความสัมพันธกับความสมดุล
ของปริมาณ และสัดสวนของโปรตีนและกรดอะมิโนในอาหารที่ไดรับโดยตรง  สุกรที่ไดรับอาหาร
ที่มีโปรตีนและกรดอะมิโนมากเกินไป จะขับออกทางปสสาวะ มากขึ้น (Buttery and  D’ Mello, 
1994)  สอดคลองกับงานทดลองของ Le Bellego et al. (2001) ที่ทําการลดระดับโปรตีนใน    
อาหาร ลงจาก 18 เหลือ 16, 14 และ 12 เปอรเซ็นต แลวพบวาระดับโปรตีนในมูลลดลง 10, 8.3   
และ 21.67 เปอรเซ็นต และไนโตรเจนในปสสาวะลดลง 17.10, 37.83 และ 64.80 เปอรเซ็นต       
การลดลงของระดับโปรตีนในอาหารสงผลใหสัดสวนของไนโตรเจนในปสสาวะตอไนโตรเจนมูล
ลดลงตามไปดวย  ซ่ึงสัดสวนของไนโตรเจนในปสสาวะตอไนโตรเจนในมูลเปนคาที่บอกให  
ทราบถึง สัดสวนของไนโตรเจนที่สุกรสามารถยอย และดูดซึมแตไมสามารถนําไปใชประโยชนได
ตอไนโตรเจนที่ไมถูกยอย ไมถูกดูดซึม รวมไปถึงไนโตรเจนที่ไมไดมาจากอาหาร (endogenous 
nitrogen) และไนโตรเจนของจุลินทรีย  แสดงใหเห็นวา อาหารที่มีระดับโปรตีน 18 เปอรเซ็นต      
มีสวนของไนโตรเจนที่ใชประโยชนไดเมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่ใชประโยชนไมไดสูงที่สุด      
สวนอาหารที่มีระดับโปรตีน 14 เปอรเซ็นตมี ไนโตรเจนที่ใชประโยชนไดตอไนโตรเจนที่           
ใชประโยชนไมได ต่ําที่สุด สอดคลองกับ Otto et al. (2003) ที่รายงานวา เมื่อระดับโปรตีน           
ในอาหารลดลงจาก 15 เหลือ 12 เปอรเซ็นต ปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายจะลดลง 20 เปอรเซ็นต 
และเมื่อลดระดับโปรตีนในอาหารเหลือ 9 เปอรเซ็นต จะลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายได
ประมาณ 40 เปอรเซ็นต และยังชวยลดกลิ่นแอมโมเนียได 47-50 เปอรเซ็นต เมื่อลดระดับโปรตีนใน
อาหารสุกรรุนลง 4-6 เปอรเซ็นต จาก 21 เปอรเซ็นต   ซ่ึงปริมาณของไนโตรเจนในสิ่งขับถาย       
จะขึ้นอยูกับระดับของโปรตีนในอาหารเปนหลัก  สวนระดับของ dEB นั้นนาจะมีผลดีในแงชวย
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เพิ่มการนําไนโตรเจนที่ถูกดูดซึมไปใชประโยชน เนื่องจากระดับ dEB ที่เพิ่มขึ้นในอาหาร              
มีแนวโนมทําใหการสะสมไนโตรเจนในรางกายสุกรเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ซ่ึง Austic and Calvert 
(1981) รายงานวา dEB นาจะมีผลตอ กระบวนการดูดซึมและเมทาบอลิซึมกรดอะมิโน  interaction 
ของ electrolyte และกรดอะมิโนอาจเกี่ยวของกับความสมดุลของกรด-เบสในรางกาย และ           
การทําหนาที่ของ Na+ และ basic amino acid ในเซลล แตหลักฐานเกี่ยวกับผลของกระบวนการ      
เมทาบอลิซึมของ electrolyte ตอการดูดซึมกรดอะมิโนยังมีนอยมาก อยางไรก็ตามปฏิกิริยาทางเคมี
ภายในรางกาย หลังจากไดรับ dEB และไลซีนสังเคราะห ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาถึง 
เนื่องจาก dEB และไลซีนสังเคราะหที่ไดรับเมื่อทําปฏิกิริยาทางเคมีกับสารภายในรางกายจะมีผล
โดยตรงตอการควบคุมสมดุลกรด-ดาง     

เมื่อสุกรไดรับอาหารที่มี dEB เพิ่มขึ้น พบวามีผลทําใหคา pH ในปสสาวะเพิ่มสูงขึ้น 
(P<0.01) แสดงใหเห็นวา dEB นาจะมีผลโดยตรงตอคา pH ในปสสาวะ  

    
5.5 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุนท่ีไดรับอาหารทดลอง 
 

ผลของสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุนแสดงในตาราง 16  จะเห็นไดวาระดับ
ของโปรตีนและ dEB ไมมีปฏิกิริยารวมกัน การลดลงของระดับโปรตีนในอาหารจาก 18 เหลือ      
16 เปอรเซ็นต มีแนวโนมทําใหสุกรมีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย    
ตอวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น แตเมื่อลดระดับโปรตีนจาก 18 เหลือ           
14 เปอรเซ็นต สุกรมีแนวโนมของปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวันลดต่ําลงในขณะที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวเพิ่มสูงขึ้น  แสดงใหเห็นวา การลด
ระดับโปรตีนในอาหารลง 4 เปอรเซ็นต สงผลกระทบตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุน 
การที่สุกรมีสมรถภาพการเจริญเติบโตที่ลดลง อาจเกิดเนื่องจากในอาหารที่มีระดับโปรตีน            
14 เปอรเซ็นต ทําการเสริมกรดอะมิโนไลซีนสังเคราะห (L-Lysine⋅HCl) เพียงชนิดเดียว ซ่ึงการ   
ลดระดับโปรตีนในอาหารควรหลีกเลี่ยงการเสริมกรดอะมิโนจําเปนตัวใดตัวหนึ่งในอาหาร    
(Baker et al., 1994) เพราะความไมสมดุลของกรดอะมิโนอาจเกิดจากการที่มีกรดอะมิโนจําเปน     
ที่มักขาดเปนอันดับสอง (Winje et al., 1954) หรือกรดอะมิโนตัวอ่ืน ๆ ไมเพียงพอ ซ่ึงสิ่งที่          
มักพบเปนอันดับแรกเมื่อสุกรไดรับกรดอะมิโนจําเปนไมเพียงพอ คือ ปริมาณอาหารที่กินและอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง (Guidotti, 1992; Langer et al., 2000) ทําใหสัดสวนของกรดอะมิโนหลังจาก
ถูกดูดซึมไมเหมาะสมสําหรับใชในการสังเคราะหโปรตีนรางกาย (body protein) และประสิทธิภาพ
ของการใชกรดอะมิโนสังเคราะหสําหรับการสะสมเปนโปรตีนของรางกายอาจต่ํากวากรดอะมิโน  
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ที่ไดรับจากวัตถุดิบอาหาร คือ กรดอะมิโนสังเคราะหที่ใชเสริมในอาหารจะอยูในรูปกรดอะมิโน
อิสระที่มี bioavailable เทากับ 100 เปอรเซ็นต ทําใหรางกายสุกรสามารถดูดซึมเขาสูกระแสเลือด
และนําไปใชประโยชนไดเร็วกวากรดอะมิโนที่ ถูกยอยจากโปรตีนที่มีในอาหาร  จึงทําให        
กรดอะมิโนสังเคราะหถูกออกซิไดซกอนที่จะถูกนําไปใชในการสังเคราะหโปรตีนของรางกาย 
เพราะการสังเคราะหจําเปนตองใชกรดอะมิโนทุกตัวในสัดสวนที่สมดุลและในเวลาเดียวกันดวย 
(Krebs, 1964; Campbell, 1983; Leibholz et al., 1986; Figueroa et al., 2000) สอดคลองกับการ
ทดลองของ Kephart and Sherritt (1990) ที่รายงานวา การลดระดับโปรตีนในอาหารสกุรรุนจาก   
16 เหลือ  12 เปอร เซ็นต  มีผลทําใหประสิทธิภาพการใชอาหารลดลงและมีแนวโนมของ               
การเจริญเติบโตต่ํากวาการไดรับโปรตีนระดับปกติ แตขัดแยงกับรายงานของ Liu et al. (2000)       
ที่พบวา การลดระดับโปรตีนในอาหารจาก 18 เหลือ 16 และ 14 เปอรเซ็นต ไมมีผลตออัตราการ
เจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวันและอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักตัวตอปริมาณอาหาร  
ที่กิน และรายงานของ Shriver et al. (2000) ที่รายงานวา การลดระดับโปรตีนในอาหารสุกรรุนและ
ขุนไมมีผลตอ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเพิ่มขึ้นของ
น้ําหนกัตัวตอปริมาณอาหารที่กิน 

การเพิ่มระดับ dEB ในอาหารจาก 200 เปน 350 และ 500 mEq ตอกิโลกรัม พบวาไมมีผล
ตอปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว และประสิทธิภาพการใชอาหาร     
แตมีผลทําใหสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันสูงขึ้นเมื่อไดรับอาหารที่มี dEB 350 mEq ตอ
กิโลกรัม ในขณะที่มีแนวโนมของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวและประสิทธิภาพการใช
อาหารดีที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Patience et al. (1987) ที่รายงานวา สุกรที่ไดรับ
อาหารที่มี dEB ระดับตาง ๆ ตั้งแต 0-341 mEq ตอกิโลกรัม ไมมีผลชวยเพ่ิมปริมาณอาหารที่กิน 
และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันในสุกรเล็ก แตขัดแยงกับรายงานของ Haydon et al. (1990)     
ที่พบวา สุกรรุน (22-50 กิโลกรัม) ที่ไดรับอาหารที่มี dEB เพิ่มขึ้น จาก 25 เปน 100, 175, 250, 325 
และ 400 mEq ตอกิโลกรัม มีผลทําใหปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้น (P<0.03) และ      
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้น (P<0.01) แตไมมีผลตอประสิทธิภาพการใชอาหาร    
สาเหตุที่การทดลองขัดแยงกันอาจเกิดเนื่องจาก ความแตกตางของการทดลอง น้ําหนักสุกรที่ใชใน
การทดลองไมเทากัน ระยะเวลาที่ใชไมเทากัน ชนิดของโรงเรือน สภาพแวดลอมอื่น ๆ เชน อุณภูมิ  
หรืออาหารที่ใชในการทดลอง เปนตน 
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