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บทคัดยอ

Thai Sarabun New18 หนา
เวน 1 บรรทัดก)อนเริม่ เนื้อหา

จากการศึกษาผลของการใหความรอนตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแคนตาลูประหวาง
การเก็บรักษา โดยแชในน้ําที่มีอุณหภูมิตางกัน 4 ระดับ คือ 55, 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส เปPน
เวลา 45 นาที เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งแชดวยน้ํากลั่นที่อุณหภูมิหอง (28±2 องศาเซลเซียส)
และนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส สุมวิเคราะห"ทุก 3 วัน เปPนเวลา 15 วัน พบวา
ความรอนที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแคนตาลูปคือ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
โดยชวยในการชะลออัตราการหายใจใหต่ําลง มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได การสูญเสีย
น้ําหนัก และเปอร"เซ็นต"การรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต"มากกวาชุดควบคุม คาความแนนเนื้อของผลมี
คานอยกวาชุดควบคุมเล็กนอย ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได คาความ
สวางและความเขมของสีเนื้อไมแตกตางจากชุดควบคุม คาสีของเนื้อผลเพิ่มขึ้นมากกวาชุดควบคุม
รวมทั้งการประเมินการยอมรับของผูบริโภคพบวาคุณภาพอยูในเกณฑ"ที่ดีที่สุด ทั้งการยอมรับโดยรวม
เนื้อสัมผัส รสชาติ และสีของเนื้อผล
เวน 1 บรรทัด

คําสําคัญ: แคนตาลูป, แคลเซียมคลอไรด", การใหความรอน

ตัวเลขเวน 2 เคาะ
ไม)ใชเครื่องหมาย (,)

ตัวเลขสําหรับบอกอุณหภูมิใหพิมพ:
ติดกับสัญลักษณ: ±, %
ตัวอักษรห)างกัน 1 เคาะ
ไม)ใชเครื่องหมาย (,)
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กระจาย
แบบไทย

Abstract

0.5 นิว (1.27ซม)

The current study was conducted to investigate the influence of dietary
supplementation of palm kernel meal as a substitution for cassava chip and soybean
meal on performance of production and growth of finishing pigs. One hundred barrow
and female pigs were used and equally allocated into 2 groups. All pigs were kept in
10 cages for 10 pigs each. The pigs were fed ad libitum and drinking water was supplied
as free to access. The control diet was the diet that is normally used in the pig farm
and the palm kernel meal diet contained 3% of palm kernel meal replacing cassava
chip and soybean meal. The experiment was lasted for 8 weeks. The results showed
no statistical difference between two groups for final body weight, average daily feed
intake (ADFI), average daily gain (ADG), feed conversion ratio (FCR) and feed cost per
body weight gain (FCG). Therefore, it could be concluded that supplementation of
substitution of palm kernel meal for cassava chip and soybean meal had no effect on
production and growth performance on finishing pigs.
Key words: Palm kernel meal, Cassava chip, Soybean meal, Growth performance,
Finishing pigs
ตัวอักษรตัวแรกของทุกคํา
ใชอักษรขนาดใหญ)
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา

2.1 แคนตาลูปพันธุ:ซันสวีท
2.2 โมเลกุ ล ของเพกทิ น (เสนสี ช มพู ) ในเนื้ อ เยื่ อ ของผั ก ผลไม บริ เ วณ middle
lamellaและ ผนังเซลล: (cell wall)

3
7

2.3 โมเลกุลของเพกทิน ซึ่งเปnนพอลิเมอร:ของ galacturonic acid

8

เลขภาพที่ขึ้นตนดวยจํานวนบท
และนับจํานวนภาพต)อเนื่องกัน
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0.5 นิว (1.27ซม)

บทที่ 1
บทนํา

Thai Sarabun New18 หนา
เวน 1 บรรทัด

ปoจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว: มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากและเพิ่มในอัตราที่รวดเร็ว โดยเฉพาะวัตถุดิบ
อาหารสัตว:ที่เปnนแหล)งของพลังงานและโปรตีน ซึ่งส)งผลใหตนทุนอาหารสําหรับการผลิตสัตว:สูงมาก
กากเนื้อในเมล็ดปาล:มเหมาะสําหรับนํามาใชเปnนวัตถุดิบอาหารสัตว:ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีราคาถูกและหาไดง)าย
โดยอาจนํา มาใชทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว:บ างชนิดที่มีราคาแพง แต)อย)างไรก็ตามสุกรสามารถนํ า
โปรตีน หรือไนโตรเจนจากกากเนื้อในปาล:มไปใชประโยชน:ไดต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกากเนื้อในปาล:ม
มีเยื่อใยอยู) ในสัดส)วนที่สูง (Agunbiade et al., 1999) การทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว:ที่เปnนแหล)งของ
โปรตี น และพลั ง งานดวยกากเนื้ อ ในปาล: ม จึ ง น) า จะเปn น ไปไดแต) ค วรทดแทนในระดั บ ต่ํ า ดั ง นั้ น ใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค:เพื่อศึกษาผลกระทบของการเสริมกากเนื้อในปาล:มทดแทนมันเสนและ
กากถั่วเหลืองใน อาหารสุกรขุนต)อประสิทธิภาพการผลิตและการเจริญเติบโต
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0.5 นิว (1.27ซม)

บทที่ 2
ตรวจเอกสาร

ปoจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว:มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากและเพิ่มในอัตราที่รวดเร็ว โดยเฉพาะวัตถุดิบ
อาหารสัตว:ที่เปnนแหล)งของพลังงานและโปรตีน เช)น มันเสน กากถั่วเหลือง ขาวโพด เปnนตน ซึ่งส)งผล
ใหตนทุนอาหารสําหรับการผลิตสัตว:สูงมาก จนอาจไม)คุมค)ากับการลงทุน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปoญหา
ดังกล)าว ควรเร)งวิจัยเพื่อหาแหล)งวัตถุดิบอาหารสัตว:ชนิดอื่นที่มีราคาถูก เพื่อทดแทนวัตถุดิบอาหาร
สัตว: ที่มีราคาแพง ทั้งนี้นอกจากราคาแลวควรพิจารณาถึงคุณภาพของวัตถุดิบในดานประสิทธิภาพ
การใช ประโยชน:ไดของโภชนะและปริมาณของวัตถุดิบที่มีอย)างเพียงพอ กากเนื้อในเมล็ดปาล:มเหมาะ
สําหรับ นํามาใชเปnนวัตถุดิบอาหารสัตว:ชนิดหนึ่ง เนื่องจากกากเนื้อในปาล:มเปnนผลพลอยไดมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาล:ม ที่มีอยู)เปnนจํานวนมากในหลายจังหวัดทางภาคใต ซึ่งมีราคาถูก
และหาไดง)าย โดยอาจนํามาใช ทดแทน วัตถุดิบอาหารสัตว:บางชนิดที่มีราคาแพงหรือมีความตองการ
ใชในปริมาณสูง ในอุตสาหกรรมการ ผลิตอาหารสัตว: เช)น รําละเอียด ขาวโพด กากถั่วเหลือง ปลาย
ขาว น้ํามันรํา มันเสน เปnนตน กากเนื้อในปาล:มมีส)วนประกอบทางเคมี คือ โปรตีนรอยละ 14.0 ไขมัน
รอยละ 8.0 เยื่อใยรอยละ 23.0 คาร:โบไฮเดรตรอยละ 49.0 (Mustaffa and Hawari, 1991) และมี
ความเขมขนของพลังงานเมทตา โบไลซ:เปnน 1,480 กิโลแคลอรี่ต)อกิโลกรัม (Yeong et al., 1983) แต)
อย)างไรก็ตามสุกรสามารถนําโปรตีน (Agunbiade et al., 1999)
การมีหัวขอยอยในเนื้อหา
1. dddddddddddddddddddddddddd
Nddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddd
1.1 ggggggggggggggggggggggggg
Hggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggg
1.1.1 bbbbbbbbbbbbbbbbb
Mbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ก) สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
ข) สสสสสสสสสสสสสสสส
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0.5 นิว (1.27ซม)

บทที่ 3
อุปกรณและวิธีการ

การทดลองครั้งนี้ทดลองในฟาร:มสุกรครบวงจรแห)งหนึ่ง และใชแผนการทดลองแบบสุ)ม
ตลอด โดยสมบูรณ: โดยใชสุกรขุนคละเพศ (เพศผูตอนและเมีย) จํานวน 100 ตัว ซึ่งมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย
71.36 กิโลกรัม ขังในคอกพื้นปูนจํานวน 10 คอก คอกละ 10 ตัว ทําการแบ)งสุกรออกเปnนสองกลุ)ม
กลุ)มละ 50 ตัว จากนั้นใหอาหารสุกรแบบเต็มที่และมีน้ํากินตลอดเวลา สุกรในแต)ละกลุ)มจะไดรับ
อาหารสูตรใดสูตร หนึ่ง ตั้งแต)เริ่มทดลองไปจนสิ้นสุดการทดลอง เปnนระยะเวลา 8 สัปดาห: โดยอาหาร
ทดลองมีสองสูตร คือ อาหารสูตรควบคุม ซึ่งเปnนสูตรอาหารที่ทางฟาร:มใชเลี้ยงสุกรอยู)เปnนปกติและ
อาหารสูตรกากเนื้อ ในปาล:ม ซึ่งทําการเสริมกากเนื้อในปาล:มรอยละ 3 เพื่อทดแทนมันเสนและกากถัว่
เหลือง โดยอาหาร สูตรควบคุมมีราคา 9.85 บาท/กิโลกรัมและปริมาณเยื่อใยรอยละ 6.51 ส)วนอาหาร
สูตรกากเนื้อในปาล:ม มีราคา 9.74 บาท/กิโลกรัมและปริมาณเยื่อใยรอยละ 6.83 และอาหารทั้งสอง
สูตรมีโปรตีนเปnนรอยละ 16.0 ทําการวัดประสิทธิภาพการผลิตและการเจริญเติบโต คือ น้ําหนักตัว
เริ่มตน น้ําหนักตัวสุดทาย ปริมาณการกินไดเฉลี่ยต)อวัน (Average daily feed intake; ADFI) อัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ยต)อวัน (Average daily gain; ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (Feed
conversion ratio; FCR) และตนทุนอาหารที่ใชต)อน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (Feed cost per
gain; FCG)
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0.5 นิว (1.27ซม)

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง

ปริมาณการกินไดเฉลี่ยต)อวัน (ADFI) ของสุกรที่ไดรับอาหารสูตรกากเนื้อในปาล:ม ไม)แตกต)าง
(P = 0.97) จากสุกรที่ไดรับอาหารสูตรควบคุ ม (Table 1) ซึ่งแสดงว)าการเสริมกากเนื้ อในปาล:มที่
ระดับ รอยละ 3 ในอาหารสุกรขุนไม)มีผลต)อปริมาณการกินไดของสุกร โดยสอดคลองกับรายงานของ
Tempertonand Dudley (1940) ที่พบว)าการทดแทนกากถั่ วเหลืองดวยกากเนื้ อในปาล: มที่ร ะดั บ
มาก กว) ารอยละ 75 ของกากถั่ว เหลื อง ในอาหารสํ าหรั บไก) จะเริ่มส)งผลใหลดความน)ากิ นลง ใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห:ที่ทดลอง สุกรกลุ)มที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรควบคุมมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
และประสิทธิภาพ การเปลี่ยนอาหารเปnนน้ําหนักตัวไม)แตกต)าง (P = 0.30 และ P = 0.25 ตามลําดับ)
จากสุกรกลุ)มที่เลี้ยง ดวยสูตรอาหารกากเนื้อในปาล:ม (Table 1) โดยสอดคลองกับผลของ Rhule
(1996) ซึ่งพบว) าการใชกาก เนื้อในปาล:มที่ร ะดับรอยละ 20 ในอาหารสุ กรไม)มีผลต)อทั้งอัต ราการ
เจริ ญ เติ บ โตและอั ต ราแลกเนื้ อ ตนทุ น อาหารที่ ใ ชในการเพิ่ มน้ํ า หนั ก ตั ว 1 กิ โ ลกรั มของสุ ก รใน
ระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห: พบว)า ไม)มีความแตกต)างกันทางสถิติ (P = 0.70) ซึ่งสอดคลองกับผล
การทดลองของ Ojewola and Ozuo (2006) ซึ่งพบว)า การเสริมกากเนื้อในปาล:มที่ระดับรอยละ 5
ในอาหารไก)ไม)มีผลต)อตนทุนอาหารต)อ น้ําหนักตัวเพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ)มทดลองที่ไม)มีการเสริม
และที่เสริม กากเนื้อในปาล:มที่ระดับ รอยละ 10 และ 15 ในปoจจุบันราคาวัตถุดิบที่เปnนแหล)งของ
พลังงานและโปรตีนมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก ดังนั้น เมื่อมีการเสริมกากเนื้อในปาล:มลงในอาหารสุกรเพื่อ
ทดแทนวัตถุดิบอาหารที่มีราคาแพงจึงน)าจะ ส)งผลใหตนทุน อาหารที่ใชต)อน้ําหนักตัวเพิ่มมีค)าลดลง
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0.5 นิว (1.27ซม)

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองครั้งนี้สรุปไดว)า การทดแทนมันเสนและกากถั่วเหลือง ดวยกากเนื้อในปาล:ม
ที่ระดับรอยละ 3 เปรียบเทียบกับสูตรอาหารที่ใชเปnนปกติภายในฟาร:มไม)มีผลต)อปริมาณการกินได
เฉลี่ย ต)อวันอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต)อวัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและตนทุนอาหารที่ใช
ต)อน้ํา หนักตัวเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ซึ่งในอนาคตการเสริมกากเนื้อในปาล:มน)าจะเปnนทางเลือกอย)าง
หนึ่งในการ ลดตนทุนอาหารสุกร
ตารางที่ 1 ผลของอาหารทดลองต)อประสิทธิภาพการผลิตและการเจริญเติบโตของสุกรขุน
Experimental diet
Control
Palm kernel meal
P-value
ADFI*, kg/d
2.55 ± 0.09
2.54 ± 0.07
0.97
ADG, kg/d
0.71 ± 0.02
0.70 ± 0.02
0.30
FCR*
3.58 ± 0.08
3.63 ± 0.07
0.25
FCG*, Baht/kg BW
35.17 ± 0.79
35.36 ± 0.07
0.70
* Means ± SD for 5 pens per experimental diet
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