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บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการหมักอาหารเหลว (Liquid feed; LF) ตามธรรมชาติในอาหารสุกรขุน ประกอบด้ วยวัตถุดิบหลัก
คือ ข้ าวโพด กากถั่วเหลือง หมักอาหารต่อนา้ 1:2, 1:2.5 และ 1:3 เป็ นเวลา 0, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ในถังปิ ด โดยอาหารหมักเหลว
(Fermented LF; FLF) ที่เหมาะสมจะนาไปใช้ ในการทดลองที่ 2 คือการศึกษาประชากรแบคทีเรีย กรดแลคติคโดยใช้ เทคนิค PCRDGGE (Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) และทดสอบอาหารในสุกรขุนนา้ หนักเริ่มต้ นที่ 80
กก. จานวน 30 ตัวในการทดลองที่ 3 และ 4 สุกรกินอาหารข้ นในรูปแห้ ง (Dry Feed; DF) ผสม FLF ในระดับ 20, 30 และ 40%
ตามลาดับ ให้ อาหารแบบจากัด 2.5 กก./ตัว/วัน การทดลองที่ 4 สุกรกินอาหาร 3 ชนิดได้ แก่ DF, DF ผสม 50% FLF และ LF ผลการ
ทดลองพบว่า อัตราส่วนอาหารข้ นต่ อนา้ ที่เหมาะสม คือ 1:2.5 หมัก 48 หรือ 72 ชั่ วโมง มีคุณภาพดีท่ สี ดุ คือค่ า pH ต่ ากว่า 4.5
ปริมาณ Lactic acid bacteria มากกว่า 11-12 log CFUg-1 และมีจานวน Enterobacteriaceae ต่าสุดคือ 4 log CFUg-1 จากผลการ
ทดลองที่ 3 พบว่า FLF สามารถใช้ ผสมใน DF ได้ ถึงระดับ 40% และสุกรที่กิน DF ผสม 50% FLF สามารถเจริญเติบโตได้ ดีกว่ าสุกรที่
กินอาหาร DF (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับสุกรที่กนิ LF ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ อาหารที่ดีกว่ า และต้ นทุนค่ าอาหารถูกกว่ า แต่ กไ็ ม่
แตกต่างทางสถิติ (P >0.05)กับสุกรที่กนิ LF ดังนั้นสรุปได้ ว่า การหมักอาหารข้ นต่อนา้ ในอัตราส่วน 1:2.5 โดยนา้ หนักเป็ นเวลา 48 หรือ
72 ชั่วโมง สามารถใช้ เลี้ยงสุกรระยะขุนได้ ถึง 40% โดยการให้ อ าหารแบบจากัด และพบเชื้อแบคทีเรีย ในอาหารหมักเหลว จีนัส
Leuconostoc ทั้งหมด 4 สปี ชีส์ คือ Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc citreum, Leuconostoc palmae และ Leuconostoc lactis
และยังพบว่า Leuconostoc lactis เป็ นเชื้อที่เด่นที่สดุ
คาสาคัญ: อาหารหมักเหลว อาหารเหลว สุกรขุน
Abstract
Four experiments were carried out to investigate the natural suitable fermentation of liquid feed (LF) on growth performance
of finishing pigs. The 1st experiment, corn-soybean meal feed was mixed with water at 1:2, 1:2.5 and 1:3 (w/w) and
incubated for 0, 24, 48 and 72 h in closed tanks. The suitable of fermented LF (FLF) was used for the 2nd experiment using
PCR-DGGE (Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) technique to study lactic acid bacteria
population in FLF and feeding trial experiments using 30 pigs with initial 80 kgBW in the 3rd and 4th experiments. The 3rd
experiment, a dry meal feed (DF) was mixed with 20, 30 and 40 % of FLF before restricted feeding at 2.5 kg pig -1d-1. The 4th
experiment, three dietary treatments were DF; 50% of FLF mixed with DF; and a LF. It was found the mixing of feed to water
1:2.5 (w/w) for 48 to 72 h of incubation, the best characteristics of FLF showed the lower than 4.5 of pH, Lactic acid bacteria
counts higher than 11-12 log CFUg-1 and lowest Enterobacteriaceae counts at 4 log CFUg-1. The pigs fed with 50% of FLF
mixed with DF had better growth rate than pigs fed with DF (P<0.05), but not significantly (P >0.05) different from pigs fed
with LF. There were also no difference (P >0.05) in feed consumption rate; hence it yielded better feed efficiency and lower
feed cost. The FLF could be mixed with DF up to 40 percent. The FLF contained 4 species of Leuconostoc bacteria:
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Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc citreum, Leuconostoc palmae, and Leuconostoc lactis, which was found to be the
most prominent species.
Keywords: fermented liquid feed, liquid feed, finishing pigs

บทนา

วิธีการศึกษา

การหมักอาหารข้ นในรูป ของเหลว เพื่ อให้ เ กิด การ
หมั ก โดยธรรมชาติ จะมี ท้ั ง จุ ลิ น ทรี ย์ ท่ีเ ป็ นประโยชน์
โดยเฉพาะจุ ลินทรีย์ท่ีผลิตกรดแลคติค (Lactic Acid
Bacteria; LAB) ทาหน้ าที่เป็ นโพรไบโอติค นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารเกิด กรดอิน ทรี ย์ เช่ น กรดแลคติ ค ช่ ว ยปรั บ
สภาวะกรดในระบบทางเดินอาหาร ช่ วยให้ การย่ อยได้
ของโภชนะ เช่ น โปรตีน ดีข้ นึ การผสมอาหารกับนา้ จะ
เกิด กระบวนการหมั ก ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว (Canibe &
Jensen, 2003; Pederson & Lindberg, 2003)
การศึกษาการหมักในห้ องปฏิบัติการ พบว่ าการย่ อยได้
ของสารอินทรีย์ในอาหาร และโปรตีนดีข้ ึนรวมทั้งดีกว่ า
อาหารที่ผ่ า นการทาให้ สุกด้ ว ยความร้ อ น (Hong &
Lindberg, 2007) ดัง นั้ น การใช้ อ าหารหมัก เหลวที่
เหมาะสม สามารถส่ง เสริ มสุขภาพทางเดินอาหารของ
สุกร จากจุลินทรีย์ท่เี กิดจากกระบวนการหมัก โดยเฉพาะ
LAB ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นโพรไบโอติค ความเป็ นกรดที่
เกิดจากกรดแลคติคที่จุลินทรีย์สงั เคราะห์จากการเปลี่ยน
อาหารคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจัดได้ ว่าเป็ นกรดอินทรีย์ เป็ นตัว
ช่ วยกระตุ้นความอยากอาหาร ทาให้ ค วามเป็ นกรดใน
ระบบทางเดิ น อาหารเพิ่ ม มากขึ้ น ช่ ว ยให้ การย่ อ ย
สารอาหารต่างๆ ได้ ดีข้ ึน สุกรสุขภาพดี ลดการใช้ ยาใน
ฟาร์มได้ และไม่ ต้องกังวลกับการตกค้ างของยาในเนื้อ
สุก ร ที่จ ะส่ ง ผลไม่ ดีต่ อ ผู้บ ริโ ภคได้ เพราะอาหารหมัก
เหลวไม่สามารถใช้ ยาปฏิชีวนะเสริมในอาหารได้ ซึ่งเป็ น
การช่วยให้ ผ้ เู ลี้ยงสุกรรายเล็ก รายย่อย สามารถลดต้ นทุน
การผลิตได้ ดัง นั้ นวัต ถุป ระสงค์การศึกษานี้ คือ ศึกษา
สภาวะที่เ หมาะส าหรั บ ผลิ ต อาหารสุ ก รหมั ก เหลวใน
ห้ องปฏิบัติการ และประยุกต์อาหารหมักเหลวไปทดลอง
เลี้ยงสุกรระยะขุนเพื่อประเมินประสิทธิภาพการผลิตของ
สุกร (นา้ หนัก 80-100 กิโลกรัม)

การทดลองที่ 1 ศึกษาสภาวะการหมักอาหารสุกร
ระยะขุนที่ไม่ได้ มีการเติมเชื้อจุ ลินทรีย์ใดลงไป เป็ นเชื้อ
จากสภาพธรรมชาติท่เี หมาะสมในห้ องปฏิบัติการโดยใช้
วัตถุดิบข้ าวโพด กากถั่วเหลืองเป็ นหลัก มีโปรตีน 12 %
และพลังงานรวม 3,200 kcal kg-1 ผสมอาหารต่อนา้ ใน
อัตราส่วน 1:2, 1:2.5 และ 1:3 โดยนา้ หนัก หมักใน
สภาวะไร้ อากาศที่ อุ ณ หภู มิ ห้ องชนิ ด ละ 12 ถั ง สุ่ ม
ตัวอย่างอาหาร ซึ่งผ่านการหมักที่ 0, 24, 48 และ 72
ชั่ ว โมง ตามล าดั บ ตามแผนการทดลอง Completely
Randomized Design (CRD) เลือกสภาวะการหมัก
ที่ เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ป ริ ม า ณ
Enterobacteriaceae ที่ต่าสุด ซึ่งควรต่ากว่า 4 log CFUg1
ปริมาณ LAB ที่ดีท่สี ดุ คือมากกว่า 9 log CFUg-1 ค่า
pH ควรน้ อยกว่ า 4.5 และปริมาณกรดแลคติคต้ อง
มากกว่า 150 mmol L-1 (Van Winsen et al., 2001)
เพื่อนาอาหารหมักเหลว (Fermented Liquid Feed;
FLF) ที่ได้ ไปทดสอบเลี้ยงสุกรในการทดลองที่ 3 และ 4
ต่อไป ศึกษาทดลองตั้งแต่ กรกฎาคม – สิงหาคม 2555
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิเคราะห์สถิติโดยใช้
SPSS (Ver. 15 for windows, SPSS Inc. Chicago. IL,
USA).
การทดลองที่ 2 การศึกษาประชากรแบคทีเรียกรด
แลคติคในอาหารหมักเหลว โดยนาตัวอย่ าง FLF ที่
คัดเลือกจากการทดลองที่ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี
ระบุไว้ คือ (1) ปริมาณ Lactic acid bacteria มากกว่า
9 log CFUg-1, (2) ปริมาณ Enterobacteriaceae ต่ากว่า
4 log CFUg-1 (3) มี pH น้ อยกว่ า 4.5 และ (4) มี
ปริมาณกรดแลคติคมากกว่า 150 mmol L-1 โดยเลือก
มาเพียง 1 ชนิด เริ่มต้ นจากนาตัวอย่าง FLF ที่คัดเลือก
แล้ วมาสกัดดีเอ็นเอ แล้ วนาดีเอ็นเอที่ได้ มาเพิ่ มจานวน
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และตรวจสอบชนิดของ Lactic acid bacteria ด้ วย
เทคนิค PCR-DGGE (Polymerase Chain ReactionDenaturing Gradient Gel Electrophoresis) ตามวิธกี าร
ของ Muyzer, Waal, and Uitterlinden (1993) โดยใช้
ไพรเมอร์ท่มี ีความจาเพาะต่อตาแหน่ง 16S rDNA ของ
Lactic acid bacteria ซึ่งจะได้ ผลผลิตดีเอ็นเอ (PCR
products) ที่มีขนาดประมาณ 1400 bp จากนั้นนา
ผลผลิ ต PCR ที่ไ ด้ ม าเป็ นดีเ อ็น เอต้ น แบบ (DNA
template) ในการทา PCR อีกครั้งโดยใช้ ไพรเมอร์ท่มี กี าร
เชื่อมต่อกับ GC-clamp ซึ่งจะให้ ผลผลิตดีเอ็นเอขนาด
สั้นลงเหลือประมาณ 200 bp หรือขึ้นอยู่กบั ไพรเมอร์ท่ี
เราเลือกใช้ ผลผลิต PCR ที่ได้ น้ ีจะใช้ เป็ นตัวอย่างในการ
จาแนกชนิดของ Lactic acid bacteria ด้ วยเทคนิค
DGGE โดยใช้ DGGE unit (V20-HCDC; Scie-Plas
limited, UK) ซึ่ ง DGGE gel เตรี ย มด้ ว ย
polyacrylamide gel ความเข้ มข้ น 8 % และใช้
denaturing gradient (Urea และ Formamid) ในช่วง
30-60 % แยกโดยใช้ ความต่างศักย์ 70 โวลต์ เป็ น
เวลานาน 1 ชั่วโมง ใน 0.5 X TAE buffer อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ยส เมื่อครบเวลา นาแผ่ น polyacrylamide
gel ที่ได้ มาย้ อมด้ วยสี SYBR Gold เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง
จากนั้นนาไปถ่ายรูปโดยเครื่อง Gel documentation (Gel
DocTM XR system) และทาการตัดแถบดีเอ็นเอที่สนใจ
นามาทา PCR อีกครั้ง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ หาลาดับดี
เอ็นเอ (DNA Sequencing) นาลาดับดีเอ็นเอที่ได้ มา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับฐานข้ อมูล พันธุกรรมออนไลน์
(GenBank) เพื่อระบุชนิดเชื้อจุลินทรีย
การทดลองที่ 3 การทดสอบเพื่อหาปริมาณ FLF ที่
เหมาะสมในสุกรระยะขุน แบ่งกลุ่มทดลองเป็ น 3 กลุ่ม
คือสุกรที่ได้ รับอาหารข้ นแบบแห้ ง (Dry Feed; DF)
ผสม FLF ในระดับ 20, 30 และ 40 % ตามลาดับ โดย
ให้ อาหารแบบจากัด 2.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน (as fed
basis) ทดสอบในสุกรลูกผสม ดูรอค x (แลนด์เรซ x
ลาร์จไวท์) ที่นา้ หนักเริ่มต้ น 80 กิโลกรัม จานวน 30 ตัว
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ10 ตัว มีเพศผู้ตอนและเพศ
เมียจานวนเท่าๆ กันทุกกลุ่ม ตามแผนการทดลอง CRD
เลี้ยงในคอกขังเดี่ยวจนนา้ หนัก100 กิโลกรัม สุกรจะ
ได้ รับอาหารตามแผนการให้ อาหารข้ างต้ น โดยมีน้าให้
กิน ตลอดเวลา บัน ทึกน้า หนักเมื่อเริ่มต้ น และน้าหนั ก
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สุดท้ ายของการทดลอง รวมทั้งปริมาณอาหารที่สุกรกิน
แต่ ล ะวั น เพื่ อค านวณประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ต่ า งๆ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’ s Multiple Range Test ด้ วยโปรแกรม SPSS
(Ver. 15 for windows, SPSS Inc. Chicago. IL,
USA).
การทดลองที่ 4 การทดสอบ FLF ได้ จากการทดลอง
ที่ 1 ในสุกรระยะขุน โดยเลือก FLF ซึ่งมีคุณภาพที่ดที ่สี ดุ
ทางด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพต่อสุกร นามาทดสอบ
เลี้ยงในสุกรระยะขุนลูกผสม ดูรอค x (แลนด์เรซ x ลาร์จ
ไวท์) นา้ หนักเริ่มต้ น 80 กิโลกรัม จานวน 30 ตัว แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 10 ตัวมีเพศผู้ตอนและเพศเมีย
จานวนเท่าๆ กันทุกกลุ่ม ตามแผนการทดลอง CRD คือ
กลุ่มควบคุม สุกรได้ รับอาหารข้ น DF กลุ่มที่ 2 สุกร
ได้ รับ FLF 50 % ผสมกับ DF 50 % และกลุ่มที่ 3 สุกร
ได้ รับอาหารข้ นที่ผสมน้าหรือ LF โดยใช้ อัตราส่วนของ
อาหารต่อนา้ ในอัตราส่วนเดียวกับ FLF โดยผสมนา้ แล้ ว
ใช้ เลี้ยงสุกรทันที ให้ สกุ รกินอาหารแบบเต็มที่ มีนา้ ให้ กนิ
ตลอดเวลา บันทึกนา้ หนักเมื่อเริ่มต้ นและนา้ หนักสุดท้ าย
ของการทดลอง รวมทั้งปริมาณอาหารที่สุกรกินแต่ละวัน
เพื่อคานวณประสิทธิภาพการผลิตต่างๆ วิเคราะห์ความ
แปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s
Multiple Range Test ด้ วยโปรแกรม SPSS (Ver. 15
for windows, SPSS Inc. Chicago. IL, USA).
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลการทดลองที่ 1 ดังแสดงใน Fig. 1 และ 2 พบว่า
อัตราส่วนอาหารต่อนา้ ที่เหมาะสม คือ 1:2.5 ระยะเวลา
การหมั ก ที่ 48 หรื อ 72 ชั่ ว โมง นอกจากมี ค่ า pH ที่
ยอมรับได้ แล้ ว ปริมาณ Enterobacteriaceae อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัย คุณค่าทางโภชนะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มากนั ก เนื่ อ งจากเมื่ อ อาหารสัต ว์ ถู ก แช่ ใ นน้า ในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ ง แบคทีเ รี ย แลคติค และยี สต์ท่ีมีอ ยู่ ต าม
ธรรมชาติในวัตถุดิบอาหารสัตว์กจ็ ะขยายเพิ่มจานวนขึ้น
เมื่อสภาวะแวดล้ อมเหมาะสมได้ ผลผลิตหลักคือกรดแล
คติค กรดอะซิติค เอทานอล ทาให้ ส่วนผสมมี pH ลด
ต่าลง ซึ่งการลดต่าลงของ pH เนื่องมาจากการเพิ่มของ
กรดแลคติค เป็ นสิ่งที่ต้องการสาหรับอาหารหมัก เพื่ อ
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เป็ นการป้ องกันจุลินทรีย์ท่ที าให้ เกิดการเน่าเสีย หรือเชื้อ
โรคที่มากับอาหาร (Nout, Rombouts, & Havelaar,
1989; Russel & Diez-Gonzales, 1998; Van
Winsen et al., 2001) ถ้ าอุณหภูมิในถังหมักประมาณ
20 ºC แช่อาหารเป็ นเวลา 8 ชั่วโมง และนาอาหารที่แช่
นา้ ไว้ 50 % ผสมกับอาหารข้ นเพื่ อให้ มี pH ต่ ากว่ า
4.50 ซึ่งพบว่ ามี coliform bacteria อยู่ในระดับต่า มี
Lactic acid bacteria และยีสต์อยู่ในปริมาณมาก และมี

กรดแลคติคอยู่ในปริมาณมาก ซึ่งถือว่ าเป็ นอาหารหมัก
คุณภาพดี (Jensen & Mikkelsen, 1998; Canibe &
Jensen, 2003) แต่จากการทดลองนี้ อุณหภูมิของนา้ ใน
ถั ง หมั ก อยู่ ท่ี ป ระมาณ 28-30 ºC ซึ่ ง จะใช้ เวลาหมั ก
เพื่ อให้ ไ ด้ ลั กษณะ FLF ที่เ หมาะสมดัง กล่ า วเพี ย ง 48
ชั่วโมงเท่านั้น จึงสามารถนาไปใช้ ทดสอบเลี้ยงสุกรใน
การทดลองที่ 3 และ 4 ต่อไป

Figure 1 pH and lactic acid (mmol L-1) of FLF

Figure 2 Lactic acid bacteria and Enterobacteriaceae of FLF

ผลการทดลองที่ 2 เลือกตัวอย่าง FLF คือ อาหาร
ข้ นหมักอัตราส่วน 1:2.5 หมักที่ 48 - 72 ชั่วโมง
ไปทาการศึกษาพบว่า มีเชื้อแบคทีเรียจีนัส Leuconostoc
ทั้งหมด 4 สปี ชีส์ คือ Leuconostoc mesenteroides,

Leuconostoc citreum, Leuconostoc palmae และ
Leuconostoc lactis ดัง Fig. 3 และ Table 1 ซึ่งจาก
ผลการทดลองนี้ประชากรจุ ลินทรีย์ไม่ได้ หลากหลายมาก
ในระดับจีนัส และเชื้อที่เด่นที่สดุ คือ Leuconostoc lactis
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ซึ่งมีมากใน FLF Leuconostoc เป็ นแบคทีเรียแกรมบวก
(Gram positive bacteria) เป็ นสกุล (genus) ของ
แบคทีเ รี ย ในวงศ์ (family) Streptococcaceae ซึ่ ง อยู่ ใ น
วงศ์เดียวกับ Streptococcus และ Pediococcus รูปร่ าง
เป็ นทรงกลม (coccus) หรือรูปไข่โดยจะต่อกันเป็ นสาย
หรื อเป็ นคู่ซ่ึ งจั ดอยู่ ใ นกลุ่ม lactic acid bacteria ที่
สามารถหมั ก น้า ตาลกลู โ คส (glucose) แล็ก โทส
(lactose) ท าให้ เกิ ด กรดแลคติ ค (lactic acid
fermentation) แบบ homofermentation คื อ เจริ ญ ได้ ท้ัง
ในภาวะที่มแี ละไม่มอี อกซิเจน ไม่สร้ างสปอร์ (non spore
forming
bacteria) มั ก จะไม่ เ คลื่ อ นที่ ย่ อ ยสลาย
คาร์โบไฮเดรตได้ เดกซ์แทรน (dextran) ซึ่งทาให้ เกิด
เมือก (slime) ทั้ง นี้จ ะเจริ ญ ได้ ดีใ นสภาพแวดล้ อมที่มี
นา้ ตาลสูง (osmophilic bacteria) สามารถพบแบคทีเรีย
Leuconostoc ในนา้ ลาย ลาไส้ และอุจจาระของมนุ ษย์
และสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารสัตว์ ซึ่งสามารถนามาใช้
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ในการหมักอาหารซึ่งเป็ นการหมักเพื่อให้ เกิดกรดแลคติค
รวมทั้งเป็ นหัวเชื้อเริ่มต้ นในการดองผัก เช่น ซาวเคราต์
ผลไม้ ดอง ผลิตภัณฑ์นม และเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ Leuconostoc
mesenteroides จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด เ มื อ ก ใ น ร ะ ห ว่ า ง
กระ บว น กา รผลิ ต น้ า ตา ล แล ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ผ่ า น
กระบวนการหมัก (พิมพ์ เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ , 2558)
นอกจากนี้ Leuconostoc ยังเป็ นแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล
คติคชนิด D (-) เอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์ และ
สารหอมระเหยจากการหมักกลูโคส จึงช่ วยสร้ างกลิ่นรส
ในอาหารหมั ก ดอง การเจริ ญ ต้ อ งการสารอาหารสู ง
ปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย 8 สปี ชี ส์ คื อ Leuconostoc
mesenteroides, Leuconostoc lactis, Leuconostoc
gelidum, Leuconostoc carnosum, Leuconostoc
pseudomesenteroides,
Leuconostoc
citreum,
Leuconostoc argentinum และ Leuconostoc Fallax
(Stiles & Holzapfel, 1997)

1 2 3
30%
Species A
Species B-1
Species B-2
Species C
Species D
Species B-3

60%
Figure 3 DGGE analysis of bacteria were performed with 30 – 60% from FLF, at 1, 2 and 3 is example
FLF (feed and water mixed in the ratio of 1:2.5 (w/w) for 48-72 hours of incubation)
A: Leuconostoc mesenteroides, B-1: Leuconostoc citreum, B-2: Leuconostoc citreum,
C: Leuconostoc palmae, D: Leuconostoc lactis and B-3: Leuconostoc citreum in Table 1
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จากการทดลองนี้ สามารถยืน ยันได้ ว่ าใน FLF มีเชื้ อ
แบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติค จึงสามารถนา FLF
นี้ไปเลี้ยงสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ ดีข้ ึนได้
เนื่องจากแบคทีเรียแลคติคจะช่วยทาให้ จุลินทรีย์ในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตว์สมดุล และยังช่วยยับยั้งจุลินทรีย์
ที่ก่ อ โรคได้ เช่ น เชื้ อ E.coli และ Salmonella spp.
สอดคล้ องกับรายงานของ เสมอใจ บุรี น อก, ไกรสิทธิ
วสุเพ็ญ, เกศรา อาพาภรณ์ และเบญญา แสนมหายักษ์
(2557) พบว่ าการเสริมเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคใน
อาหารไก่เนื้อ จะช่วยลดจานวนเชื้อ E.coli ในมูลไก่ลงใน
ช่วงแรกของการเจริญเติบโต และมีจานวนแบคทีเรียกรด
แลคติค ในลาไส้ เล็ก สูงกว่ าในกลุ่ มที่ได้ รับอาหารปกติ
อย่างมีนัยสาคัญ จะเห็นได้ ว่าการเสริมแบคทีเรียกรดแล
คติคในอาหารสัตว์ เพื่ อเป็ นสารโพรไบโอติคสามารถ
ทดแทนการใช้ สารปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ได้

ผลการทดลองที่ 3 ผลการทดลองในสุกรระยะขุน
(นน.ตัว 80-100 กก.) ใน Table 2 พบว่าการใช้ อาหาร
หมักเหลวที่เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็ น 40% ส่งผลต่อจานวน
วันที่ใช้ เลี้ยงนานขึ้น (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโตของสุกร (P≥0.05) โดยเมื่อใช้ อาหารหมัก
ที่ 40% ทาให้ การกินได้ ลดลง (P<0.05) สอดคล้ องกับ
การรายงานของ Canibe & Jensen (2003) ซึ่งพบว่า
อาหารหมักเหลวทาให้ ความน่ ากินของอาหารลดลงอัน
เนื่องมาจากความเปรี้ยวหรือความเป็ นกรด ทาให้ การกิน
ได้ ของสุกรลดลง แต่อตั ราแลกนา้ หนัก และประสิทธิภาพ
การใช้ อาหารไม่ แตกต่ างกัน (P≥0.05) และการใช้
อาหารหมัก 40% ให้ ผลด้ านต้ นทุนค่าอาหารไม่แตกต่าง
จากสุกรที่ได้ รับอาหารหมัก 20% (P≥0.05) แสดงว่ า
สุกรขุนหรือระยะนา้ หนักตัว 80-100 กิโลกรัม สามารถ
ผสมอาหารหมักเหลวร่วมกับอาหารข้ นได้ ถงึ 40%

Table 1 Percent similarity of 16S rRNA sequences of DGGE band from fermented liquid feed (FLF)
Species

% Similarity

Gen bank accession no.

Leuconostoc mesenteroides

90

NR118557.1

B-1

Leuconostoc citreum

90

NR074694.1

B-2

Leuconostoc citreum

94

NR074694.1

C

Leuconostoc palmae

91

NR042695.1

D

Leuconostoc lactis

98

NR113255.1

Leuconostoc citreum

95

NR074694.1

A

B-3

Genus and species

Table 2 Production efficiency of finishing pigs fed with fermented liquid feed (FLF) mixture at different inclusion levels
FLF inclusion (%)
Items

SEM

P-value

10

-

-

80.10

80.20

0.46

0.66

100.80

100.70

100.50

0.21

0.89

Weight gain (Kg).

20.60

20.60

20.30

0.50

0.05

Experimental period (d)

35.15c

38.40b

40.50a

0.87

0.001

Average daily gain (Kg. d-1)

0.59

0.54

0.50

0.19

0.26

20

30

40

10

10

Initial weight (Kg.)

80.20

Final weight (Kg.)

Number of pigs
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Table 2 (Cont.)
FLF inclusion (%)
Items

SEM

P-value

85.30b

1.04

0.02

2.31a

2.11b

0.29

0.01

4.21

4.31

4.20

0.35

0.87

0.24

0.23

0.24

1.36

0.42

0.43

0.03

20

30

40

Total feed intake (Kg. pig-1)*

86.82b

88.75a

Average daily feed intake (Kg. Pig-1 d-1)*

2.47a

Feed conversion ratio (feed : gain)
Feed efficiency (gain : feed)

50.52b
51.72a
50.40b
Feed cost (Baht kg.-1 of weight gain)**
a,b,c
different letters in the same line indicates statistical significant difference (P<0.05)
*
Air dry basis; ** Feed cost 12.00 baht per kilogram of diet.

ผลการทดลองที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพการผลิตของ
สุกรระยะขุน ที่กนิ อาหารทั้ง 3 กลุ่มทดลอง มีจานวนวัน
ทดลองเพื่อให้ สกุ รนา้ หนักเพิ่มจาก 80 ถึง 100 กิโลกรัม
ของสุกรที่ไ ด้ รับ อาหารหมัก 50% ใช้ เวลาในการเลี้ ยง
น้ อยกว่าและอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มที่กนิ อาหาร
ข้ น (P<0.05) โดยสุกรกลุ่มที่กนิ อาหารหมัก และอาหาร
เหลวปริมาณอาหารที่กินรวมน้ อยกว่า (P<0.05) กลุ่มที่
กิ น อาหารข้ น จึ ง ท าให้ อั ต ราแลกน้ า หนั ก น้ อยกว่ า
(P<0.05) สุก รกลุ่ ม ที่กิน อาหารข้ น ส่ ง ผลให้ มี ต้ น ทุ น
ค่ าอาหารที่ถูก กว่ า (P<0.05) สุกรกลุ่ม ที่กินอาหารข้ น
เช่ นเดียวกับรายงานของ Nguyen, Manh, and Ogle
(2005) แนะนาให้ หมักอาหารประเภทแป้ งก่อนนาไป
ผสมในอาหารสุ ก ร ซึ่ ง อาหารหมั ก เหลวจะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของสุกรได้ ในสภาวะ

ของสิ่งแวดล้ อมที่อุณหภูมิสูง เช่น ในเขตร้ อน การผสม
อาหารให้ อยู่ในสภาพอาหารเหลวเพียงอย่างเดียว อาจมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อน Salmonella (Van der Wolf
et al., 1999) ดังนั้นจึงแนะนาให้ หมักอาหารในกลุ่มแป้ ง
ก่ อนให้ สุกรกิน ในรูป อาหารหมั กเหลว (Canibe &
Jensen, 2003) นอกจากนี้ Canibe, Hojberg,
Badsberg, and Jensen (2007) พบว่าสุกรที่กนิ อาหาร
ธั ญ พื ช หมั ก ผสมในอาหารข้ นลู ก สุ ก รมี อั ต ราการ
เจริญเติบโตที่ดีกว่าอาหารหมักเหลว ซึ่งการหมักเฉพาะ
อาหารธัญ พื ช ก่ อนผสมอาหารโปรตีน ให้ สุกรกิน เพื่ อ
ป้ องกันการเปลี่ยนรูปของกรดอะมิโนอิสระโดยจุ ลินทรีย์
ในอาหารโปรตีน แต่ การใช้ อาหารหมักเหลวที่มีผลต่ อ
ความน่ากินของอาหาร ซึ่งต้ องหาแนวทางในการปรับปรุง
ทางด้ านนี้ต่อไป

Table 3 Productive performances of finishing pigs (80-100 Kg.BW)
Diet
Items

SEM
DF

50%FLF

P-value

LF

Number of pigs

10

10

10

-

-

Initial weight (Kg.)

80.00

80.18

80.30

0.78

0.87

Final weight (Kg.)

100.44

100.73

100.30

0.81

0.70

Weight gain (Kg).

20.44

20.55

20.00

0.15

0.44

Experimental period (d)

30.11a

26.20b

25.40b

0.88

0.03
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Table 3 (Cont.)
Diet
Items

SEM
DF

50%FLF

P-value

LF

Average daily gain (Kg. d-1)

0.68b

0.78a

0.79a

0.24

0.02

Total feed intake (Kg. pig-1)*

84.91a

75.57b

74.30b

0.90

0.01

Average daily feed intake (Kg. Pig-1 d-1)*

2.82

2.88

2.93

0.52

0.38

Feed conversion ratio (feed : gain)

4.15a

3.68b

3.72b

0.71

0.05

Feed efficiency (gain : feed)

0.24 b

0.27 a

0.27a

0.36

0.03

Feed cost (Baht kg.-1 of weight gain)**

49.84a

44.13b

44.58b

0.83

0.01

a,b

different letters in the same line indicates statistical significant difference (P<0.05)
Air dry basis; ** Feed cost 12.00 baht per kilogram of diet.
DF: Dry feed, FLF: Fermented liquid feed, LF: Liquid feed
*

สรุป

เอกสารอ้างอิง
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จีนัส Leuconostoc ทั้งหมด 4 สปี ชีส์ คือ Leuconostoc
mesenteroides, Leuconostoc citreum, Leuconostoc
palmae และ Leuconostoc lactis และยังพบว่ า
Leuconostoc lactis เป็ นเชื้อที่เด่นที่สดุ

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ . (2558). Leuconostoc/ลิว
โคนอสตอก. สืบค้ นจาก http://www.foodnetwork
solution.com/wiki/word/1985/leuconostoc [1]
เสมอใจ บุรีนอก, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, เกศรา อาพาภรณ์
และเบญญา แสนมหายักษ์ . (2557). ผลของการใช้
แ บ ค ที เ รี ย แ ล ค ติ ค ใ น น้ า พื ช ห มั ก เ ป็ น ส า ร
โพรไบโอติ ค ต่ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นไก่ เ นื้ อ. แก่ น เกษตร,
42(พิเศษ 1), 267-272. [2]

Canibe, J., & Jensen, B. B. (2003). Fermented and
nonfermented liquid feed to growing pigs: Effects on
คาขอบคุณ
aspects of gastrointestinal ecology and growth
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการวิจัย performance. Journal of Animal Science, 81, 2019แห่ งชาติ ที่ให้ ทุนสนับสนุ นการวิจัยในครั้งนี้ และคณะ 2031.
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ได้
Canibe, N., Hojberg, O., Badsberg, J. H., & Jensen,
เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
B. B. (2007). Effect of feeding fermented liquid
feed and fermented grain on gastrointestinal ecology
and growth performance in piglets. Journal of Animal
Science, 85, 2959-2771.

Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(3)

107

Hong, T. T. T., & Lindberg, J. E. (2007). Effect of Russel, J. B., & Diez-Gonzales, F. (1998). The
cooking and fermentation of a pig diet on gut effects of fermentation acids on bacterial growth.
environment and digestibility in growing pig. Advances in Microbial Physiology, 39, 205-234.
Livestock Science, 109, 135-137.
Stiles, M. E., & Holzapfel, W. H. (1997). Lactic
Jensen, B. B., & Mikkelsen, L. L. (1998). Feeding acid bacteria of foods and their current taxonomy.
liquid to pigs. In Gansworthy P. C., & Wiseman, J. International Food Microbiology, 36, 1-29.
(Eds). Recent Developments in Pig Nutrition-3 (pp.
Van der Wolf, P., Bongers, J. H., Elbers, A. R. W.,
107-126). UK: Nottingham University Press.
Franssen, F. M. M. C., Hunneman, W. A., van
Muyzer, G., De Waal, E. C., & Uitterlinden, A. G. Exsel, M. J. M., & Tielen, M. J. M. (1999).
(1993). Profiling of complex microbial populations Salmonella infections in finishing pigs in the
by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of Netherlands: Bacteriological herd prevalence,
polymerase chain reaction-amplified genes coding for serogroup and antibiotic resistance of isolates and risk
16S rRNA. Applied and Environmental Microbiology, factors for infection. Veterinary Microbiology, 67,
263-275.
59, 695-700.
Nguyen, N. X. D., Manh, L. H., & Ogle, B.
(2005). Effects of fermented liquid feed on the
performance, digestibility, nitrogen retention and
plasma urea nitrogen (PUN) of growing-finishing
pigs. Livestock Research for Rural Development,
17(9), 1-8.

Van Winsen, R. L., Urlings, B. A. P. Lipman, L. J. A.
Snijders, J. M. A. Keuzenkamp, D. Verheijden, J. H.
M., & van Knapen, F. (2001). Effect of fermented
feed on the microbial population of the gastrointestinal
tracts of pigs. Applied and Environmental Microbiology,
67(7), 3071-3076.

Translated Thai Reference
Nout, M. J. R., Rombouts, F. M., & Havelaar, A.
(1989). Effect of accelerated natural lactic
fermentation of infant food ingredients on some Bureenok, S., Vasupen, K., Ampaporn, K., &
pathogenic microorganisms. International Food Seanmhayak, B. (2014). Effect of fermented juice
of epiphytic lactic acid bacteria probiotics on
Microbiology, 8, 351-361
microflora in broiler chickens. KHON KAEN AGR.
Pederson, C., & Lindberg J. E. (2003). Effect of J., 42(SUPPL 1), 267-272. [In Thai] [2]
fermentation in a liquid diet on nitrogen metabolism
in growing pigs. Progress in research on energy and Pornchaloempong, P. (2015). Leuconostoc.
protein metabolism. International Symposium, Retrieved from http://www.foodnetwork solution.
Rostock-Warnemünde, Germany, 13-18 September, com/wiki/word/1985/leuconostoc [In Thai] [1]
2003, 641-644.

