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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาสมุนไพรมาสกัดใชในน้ํากินในการเลี้ยงสุกรขุน
คละเพศระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะสุดทาย โดยนําเอาสมุนไพรปลาไหลเผือกมาสกัดสารโดยใชวิธีการ
นําเอารากของสมุนไพรปลาไหลเผือกฝานเปนชิ้นบางๆ นําไปตมอุณหภูมิน้ําเดือดนาน 6 ชั่วโมง นํารากที่ฝานไว
บดใหละเอียดนําไปสกัดดวย Ethyl alcohol 95 % แชนาน 15 วัน และเอาไปสกัดดวยสาร EM. (Effective
Microoganism) นาน 15 วั น แล วกรองด ว ยผ า ขาวบางเอาส ว นที่ก รองมาผสมกับ น้ํ า สะอาดอั ต ราส ว น 1:10
สําหรับสุกรที่ทดลอง การทดลองนําไปใหสุกรกินตลอดการทดลองคือ สูตรที่ 1 สุกรกินน้ําปกติ (สูตรควบคุม)
สู ต รที่ 2 ใช ส ารสกั ด โดยการแช ใ นแอลกอฮอล 95% สู ต รที่ 3 ใช ส ารสกั ด ที่ แ ช โ ดยสาร EM และสู ต รที่ 4
ใชสกัดโดยการตมอุณหภูมิน้ําเดือด ตามลําคับ การทดลองในสุกรลูกผสมคละเพศ น้ําหนักประมาณ 25กิโลกรัม
ใชเวลาขุน 16 สัปดาห สูตรอาหารที่ใชในการทดลองเปนไปตามความตองการของสุกรตามขอแนะนําโดยมี
โปรตีนรวมรอยละ 17.5 คาพลังงานใชประโยชนได 3,203 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม อาหารแตละสูตรทดลองกับ
สุกรขุน 4 ซ้ําๆ ละ 4 ตัววางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (RCBD) ใชสุกรจํานวน 64 ตัว น้ําหนักสุดทายของทั้ง
4กลุมเทากับ 113.00, 115.50, 116.00 และ 118.00 กิโลกรัม/ตัว (P<0.05) น้ําหนักเพิ่มตลอดการทดลองเทากับ
92.40, 95.00, 95.50 และ 97.6 กิโลกรัม (P<0.05) อัตราการเจริญเติบโต เทากับ 825, 848, 853 และ 871 กรัม/วัน
(P<.0.05) อัตราการแลกเนื้อ (FCR) เทากับ 2.58, 2.53, 2.55 และ2.47 (P<0.05) น้ําหนักซากอุนเทากับ 101, 104,
105 และ 108 กิโ ลกรัม ตามลําดับ (P>0.05) สรุ ปไดวาการใชส ารสกัดสมุนไพรปลาไหลเผือ กโดยวิธี ตางๆ
ผสมน้ําใหสุกรกินตลอดระยะการทดลอง พบวาสุกรมีสมรรถภาพการผลิตดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
ในขณะที่การสกัดโดยวิธีตมแลวนํามาผสมใหสุกรกินมีสมรรถภาพการผลิตสูงสุดและการสกัดสารโดยวิธีอื่นๆ
ทําใหสุกรมีสมรรถภาพการผลิตดีกวากลุมควบคุมเชนกัน
คําสําคัญ: ปลาไหลเผือก สมรรถภาพการผลิต สุกรขุน (20-100 กก.)
- 46 -

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารวิจัย ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

Abstract
The purpose of this study was to develop new herbs extrac mixer with drinking water for
growing pigs-finishing pigs. The proper Eurycoma longgifolia by useful the part of roots slide with knife and
grinding then keep it to boiling in water 100 0C 6 hours, extract with ethyl alcohol 95% 15 days fermented,and
extract with EM. for 15 days also. All of ingredients filtration for stock solutions. Use stock solutions mixer
with clean water proper ratio 1:10 in dringing water for pigs experiments. The experiment to included four
dietary treatments as: T1: drinking water (control). T2: extracted solution with ethyl alcohol 95% fermented.
T3: extracted solution with EM. solution fermented. and T4: extracted by boiling water. The experiment was
conducted on 64 crossbred pigs mixd sex 25 kilogram initial weigh estimate 16 weeks time periods trail with
the feed formulated. to 3,203 Kcal/kg and 17% CP. by finishing pigs recoment requirement. Each
experimented unit was fed to 4 treatments at 4 replications at a density of 4 heads by Randomize Complete
Block Design (RCBD) to obtain 16 heads/treatments. Final body weighs of the four treatments were 113.00,
115.00, 116.00 and 118.00 Kg. (P<0.05). Weighs enhance through trail were 92.40, 95.00, 95.00 and 97.60
Kg.. Feed conversion ratio were 2.58, 2.53, 2.55 and 2.47 (P<0.05). Weighs carcass were 101, 104, 105 and
108 Kg (P>0.05). In viewpoint of extract Eurycoma longifolia with any methods mixed water supplied through
trail period increase performance traits compared to control group. In other hands the extracted solution with
boiled water a highest performance and the other methods extracted solution were increase the performance
and better than control group respectively.
Keywords: Eurycoma longifolia, Pig performance, Fattening pigs.

1. บทนํา
สุกรเปนสัตวประเภทเนื้อชนิดหนึ่งที่มีความตองการของตลาดมาก สามารถเจริญเติบโตไดดวย
อาหารที่มีในทองถิ่นขณะเดียวกันสุกรยังเปนสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภคและเลี้ยงเพื่อการคามากขึ้นกวาในอดีต
ที่ผานมา ในปจจุบันการผลิตสุกรของไทยนั้นนอกจากจะผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศแลว ยังมีการผลิต
เพื่อ สงออกไปขายยั งต างประเทศ ในหลายประเทศไดใหความสนใจการผลิตสุกรเพื่อความปลอดภัย ของ
ผู บ ริโภค เนื่ องจากมีก ารผสมยาปฏิชีวนะลงไปในอาหารสุก รทํา ใหเกิดปญ หาผลตกคางในผลิตภัณฑสัต ว
ประกอบกับ ผูเลี้ยงสุกรในประเทศ ผลักดันการเลี้ยงแบบหลังบานใหเปนแบบธุรกิจตามแบบมาตรฐานฟารม
แต ป ญ หาส ว นใหญ มั ก พบคื อ เรื่ อ งต น ทุ น อาหาร ค า ยา เวชภั ณ ฑ แ ละสารที่ เ ติ ม ลงในอาหารเพื่ อ กระตุ น
การเจริญ เติบ โต จึงไดมีการศึ กษาคน ความี ก ารทดลองเอาสมุนไพรไทย ปลาไหลเผือ กบดละเอียดมาผสม
ในสูตรอาหารเปนอาหารเสริ ม (วิ ชัย สุ นัง และโสภา จั นทรสุว รรณ , 2550) สารสกั ด จากรากสมุน ไพร
ปลาไหลเผือกมีประสิทธิภาพในการตอตานการอักเสบ มีฤทธิ์ฆาเชื้อมาเลเรีย (Farouk and Benafri, 2007)
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ตอตานเซลลมะเร็งและมีฤทธิ์ฆาเชื้อ HIV (Chan et al., 2004) สารสกัดปลาไหลเผือกสามารถเพิ่มการสราง
ฮอรโมนเพศชาย นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มมวลและความแข็งแรงของกลามเนื้อและลดไขมั นไดอีกดวย
ผลการวิจัยการใชประโยชนของสมุนไพรปลาไหลเผือกชวยเสริมสรางสารที่มีผลตอการอักเสบของกระเพาะ
อาหาร ลดไขหอบหืด สรางสมดุลใหกับฮอรโมน androgen (Ang et al., 2001) ซึ่งฮอรโมนเหลานี้มีบทบาท
ในการควบคุมเรื่องพลังงาน การสรางกลามเนื้อ น้ําหนักการสรางไขกระดูกและการสรางภูมิคุมกันของรางกาย
ทําใหระบบตอมไรทอมีความสมบูรณ (ทวีศักดิ์ จึงวัฒนาตระกูล, 2550) ดังนั้นการนําเอาสมุนไพรปลาไหลเผือก
มาสกัดดวยสารชนิดตางๆ ในน้ําดื่มเพื่อลดปญหาการใชยาปฏิชีวนะหรือสารเสริมที่เปนพิษตกคางในเนื้อสัตว
ที่สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของพื ช สมุ น ไพรปลาไหลเผือ กมี ส รรพคุ ณ เป น ยามาใช ใ ห เ กิ ดประโยชน ท ดแทน
ยาปฏิชีวนะ (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2531) มีผลทําใหผลิตภัณฑสุกรปราศจากสารปฏิชีวนะตกคาง ปลอดภัย
ตอผูบริโภค สามาถนําไปจําหนายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปนอาหารปลอดสารปฏิชีวนะตกคาง อีกทั้ง
ลดการนําเขาสารปฏิชีวนะจากตางประเทศ มีผลตอ (ยุวดี จอมพิทักษ, 2550) สมรรถภาพการผลิตสุกรใหเกิด
ประโยชนตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรตอไป

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การเตรียมสัตวทดลอง
เตรีย มสุกรโดยใช ลูกสุ ก รขุน 3 สายเลือดคละเพศจากฟาร ม เดียวกั น น้ําหนักประมาณ 20 กก.
จํานวน 64 ตัวแบงหนวยทดลองออกเปน 4 คอก มีการสุมสุกรเขาหนวยทดลองที่จัดเตรียมและทําความสะอาดไว
คอกละ 16 ตัว โดยคละเพศเทา ๆ กัน โดยเตรียมที่ใหอาหารและที่ใหน้ําไวใหพอเพียง ใหอาหารตามสูตรที่สุกร
ตองการ ใหน้ําสะอาดโดยใชจุบน้ําอัตโนมัติ มีการเตรียมถังที่ใหน้ําแตละคอกทดลองโดยผานทอน้ําและจุบใหน้ํา
แตละคอกทดลองใหพอกับจํานวนสุกรที่เขาทดลอง มีการชั่งน้ําหนักสุกรกอนการทดลองทุกหนวยการทดลอง
และจดบันทึก

2.2 การเตรียมสกัดสารหยาบจากปลาไหลเผือก
นํารากปลาไหลเผือกแหงสายพันธุจังหวัดอุบลราชธานี นํามาฝานดวยมีดเปนแผนบางๆ ผึ่งแดดให
แหงสนิท แลวบดใหละเอียดหอดวยผาขาวบาง นํามาดําเนินการสกัดสารหยาบตามกรรมวิธีการสกัดสารที่
ตางกันดังนี้
2.2.1 การสกัดสารหยาบจากรากปลาไหลเผือกโดยการตมโดย ใสปลาไหลเผือกที่บดแลวในหมอตม
พอประมาณ ตมใหเดือดประมาณ 30 นาที นํามากรองดวยผาขาวบาง
2.2.2 การสกัดสารหยาบจากรากปลาไหลเผือกดวย ethyl alcohol 95 % โดยใสรากปลาไหลเผือก
ที่บดแลว ใสในภาชนะที่มีฝาปด แชทิ้งไวประมาณ 15 วัน ที่อุณหภูมิหอง นํามากรองดวยผาขาวบาง
2.2.3 การสกัดสารหยาบจากรากปลาไหลเผือกดวยสารจุลินทรีย E.M (Effective microorganism)
โดยใสรากปลาไหลเผือกที่บดแลว ใสในภาชนะที่มีฝาปด แชทิ้งไวประมาณ 15 วัน ที่อุณหภูมิหอง นํามากรอง
ดวยผาขาวบาง นําเอาสารสกัดที่กรองดวยผาขาวบางทุกวิธีมาผสมกับน้ําในอัตราสวน 1:10 ใสลงในถังน้ํากิน
ที่เตรียมไวสําหรับสุกรทดลอง
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2.3 วิธีการดําเนินทดลอง
1. แผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized Completely Block
Design : RCBD) แบงการทดลองออกเปน 4 กลุมทดลอง (treatment) กลุมการทดลองละ 4 ซ้ํา (replication)
การทดลองซ้ําละ 4 ตัว โดยแตละกลุมการทดลองใชน้ําดื่มดวยสารสกัดหยาบจากปลาไหลเผือกโดยใชกรรมวิธี
การสกัดสารที่ตางกันดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมควบคุม (control) น้ําดื่มปกติ
กลุมที่ 2 กลุมปลาไหลเผือก สกัดดวย ethyl alcohol 95%
กลุมที่ 3 กลุมปลาไหลเผือก สกัดดวยสาร E.M (Effective Micro organism)
กลุมที่ 4 กลุมปลาไหลเผือก สกัดโดยการตม
2. การเตรียมอาหารทดลอง
ใชสูตรอาหารที่ผลิตเองภายในฟารมเปนสูตรอาหารสุกรขุนตามความตองการ ดัดแปลงมาจาก
สุ วิ ท ย เที ย รทอง(2526) และกรมปศุ สั ต ว (2550) เป น สู ต รสุ ก รขุ น -รุ น (นน. 20-60 กก.) ทุ ก กลุ ม โดยมี
องคประกอบทางเคมี โปรตีน 17.5% ไขมัน 3.65% ความชื้น 11.21% พลังงาน 3203 Kcal เยื่อไย 3.45 %
เถา 3.54% โดยเตรียมวัตถุดิบที่ใชในฟารม ชั่งน้ําหนักตามสัดสวนที่คํานวณแลวทําการผสมและเก็บใสไวใน
ถุงอาหารทดลอง
3. การเตรียมน้ําสําหรับทดลอง
น้ําที่ใชในการทดลองใชน้ําประปาในฟารมพักในถังพักขนาดใหญที่เตรียมไวในคอกทดลองสําหรับ
เตรียมไวใหกินตลอดการทดลองโดยใสสารสกัดปลาไหลเผือกในแตละหนวยทดลอง
4. การเลี้ยงสุกร
ใหอาหารเชา-เย็น ในปริมาณ ad-libitum สังเกตการกินอาหารของสุกรอยาใหอาหารคางราง
ทําความสะอาดคอกทุกวัน (คมสันต พินทะปะกัง, 2541)

2.4 การเก็บขอมูล
การบันทึกผล ทําการบันทึกขอมูลทุกๆ 2 สัปดาห บันทึกขอมูลของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณ
อาหารที่กิน บันทึกอัตราแลกเนื้อเพื่อนําไปคํานวณหาประสิทธิภาพการใชอาหารและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ทําการวัดความหนาของไขมันสันหลัง เปอรเซ็นตซาก และตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัวสุกร

2.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติตามแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized Completely
Block Design : RCBD) ประกอบดวย 4 ทรีทเมนท ทรีทเมนทละ 4 ซ้ํา เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลอง คาเฉลี่ยทรีทเมนทดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
(ศิริชัย ออนศรีสง, 2545)
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3. ผลการทดลอง
การศึกษาผลของการเสริมสมุนไพรปลาไหลเผือกสกัดหยาบโดยวิธีสกัดโดยการตมนาน 30 นาที
สกัดโดยการแช ethyl alcohol 95% นาน 15 วัน สกัดโดยการแชสารจุลินทรีย EM นาน 15วัน และกลุมควบคุม
โดยใหกินอาหารทดลองตามคําแนะนําและใหน้ํากินตลอดการทดลอง ทําการทลองที่สมควรฟารม จังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต ตุลาคม 2551 - เมษายน 2552 ไดผลการทดลองดังตารางที่ 1 เปนดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการทดลองเลี้ยงสุกรขุนดวยสารสกัดรากปลาไหลเผือกโดยวิธีตางกันผสมน้ํากิน
น้ําจากสารสกัดสมุนไพร
น้ําธรรมดา แชแอลกอฮอล แชสาร EM การตม
ระยะการทดลอง (สัปดาห)
16
16
16
16
16
จํานวนสุกร (ตัว)
16
16
16
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนการทดลอง (ก.ก.)
20.6
20.50
20.40
20.40
c
b
b
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทายของการทดลอง(ก.ก.)
113.00
115.50
116.00 118.00 a
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง (ก.ก.)
92.40 c
95.00 b
95.60 b
97.6 a
อัตราการเจริญเติบโต กรัม/ตัว/วัน
825 c
848
853 b
871 a
ปริมาณอาหารทีกิน(กก/วัน)
2.95
2.93
2.98
2.90
a
a
ab
อัตราการแลกเนื้อ( F.C.R)
2.58
2.53
2.55
2.47 b
น้ําหนักซาก (ก.ก.)
80.55
82.72 b
83.24 b 85.67 a
ความยาวซาก (เซนติเมตร)
104
105
108
101
ตนทุนคาอาหารเฉลี่ย(บาท/กิโลกรัม)
28.60
28.80
27.10
29.50
ab
หมายเหตุ 1. อักษรที่กํากับไวบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<o.o5)
2. ราคาอาหารราคากิโลกรัมละ 11.30 บาท (ชวงทดลอง)
ขอมูล

C.V

F-test

-

-

3.1 น้ําหนักตัวเพิ่ม
สุกรที่กินอาหารทดลองตามคําแนะนําและกินน้ําที่มีสวนผสมของสารสกัดสมุนไพรปลาไหลเผือก
ทุกวิธีสกัดหยาบจากผลการทดลองตอน้ําหนักเพิ่มของสุกรพบวา สุกรขุนที่กินน้ําผสมน้ําจากสารสกัดพืช
สมุนไพรปลาไหลเผือกดวยวิธีการแชใน ethyl alcohol 95% การแชในสาร EM และสกัดโดยการตม มีน้ําหนัก
เพิ่มตลอดการทดลองเฉลี่ย 92.40 95.00 95.50 และ 97.60 กิโลกรัมตามลําดับ โดยสุกรที่กินน้ําผสมจากสารสกัด
สมุนไพรปลาไหลเผือกดวยวิธีการตมจะมีน้ําหนักเพิ่มตลอดการทดลอง ดีที่สุดคือ 97.60 กิโลกรัม ซึ่งมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับการรายงานของ (วิชัย สุนัง และโสภา จันทรสุวรรณ, 2550)
การใชปลาไหลเผือกบดผสมในอาหารมีผลตอน้ําหนักตัวเพิ่มของสุกรขุนดีกวากลุมที่ไมไดเสริม แสดงวาการใช
สารสกัดจากสมุนไพรปลาไหลเผือกทุกวิธีมีน้ําหนักตัวเพิ่มดีกวากลุมควบคุม (ตารางที่ 1)
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3.2 ปริมาณอาหารที่กิน
จากผลการทดลองการใหสุกรขุนที่กินน้ําที่ผสมสารสกัดโดยวิธีการตมมีคาปริมาณอาหารที่กินต่ําสุด
คือ 2.90 กิ โ ลกรัม ในขณะที่ ก ลุ ม ที่ 1, 2 และ 3 มีค าปริม าณการกินที่ ใ กลเ คี ย งกัน คือ 2.96, 2.95 และ 2.98
ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สอดคลองกับการรายงานของ (นิรนาม, 2552ก) ที่รายงานปริมาณ
การกินอาหารของสุกรในระยะตางๆ ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับการเตรียมและสวนประกอบของอาหารทดลองดวย
อยางไรก็ดีการใชอาหารสูตรใดนอกจากปริมาณที่กิน ตองพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใชอาหารและราคาของ
วัตถุดิบอันมีผลตอตนทุนการผลิตดวย

3.3 อัตราการเจริญเติบโต
จากผลการทดลอง สารสกัดหยาบรากปลาไหลเผือกในน้ํากินของสุกรขุนในกลุมที่4.สกัดโดยการตม
มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดคือ 871 กรัมตอวันในขณะกลุมที่ 1, 2 และ 3 มีคาอัตราการเจริญเติบโตคือ 825,
848, 853 กรัมตอวันตามลําดับ ทั้งนี้นาจะเปนผลจากอาหารที่ทําการทดลอง สุกรสามารถใชประโยชนจากอาหาร
ทดลองไดดีแต การใชสารสกัดทุกวิธีมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

3.4 ประสิทธิภาพการใชอาหาร
คาประสิทธิภาพการใชอาหารตลอดการทดลองของกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ 2.61, 2.53, 2.55 และ
2.40 ตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) การใชสารสกัดรากปลาไหลเผือกโดยวิธี
ต ม กลุ ม 4 ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช อ าหารของสุ ก รขุ น ตลอดการทดลองกลุ ม 2 และ กลุ ม 3
ใหคาประสิทธิภาพการใชอาหารไมแตกตางทางสถิติกับ กลุ มควบคุม หรือสามารถใชแทนกลุม ควบคุม ได
สวน กลุม 3 และ กลุม 4 ใหคาประสิทธิภาพการใชอาหารไมแตกตางกันทางสถิติสอดคลองกับการรายงานผล
การใชรากปลาไหลเผือกบดผสมในอาหารสุกรทําใหประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวากลุมควบคุม (วิชัย สุนัง
และโสภา จันทรสุวรรณ, 2550)

3.5 น้ําหนักซากอุน
มีดาน้ําหนักซากอุนหลังจากการชําแหละสุกรระยะสุดทาย น้ําหนักซากเฉลี่ยเทากับ 80.55, 82.72,
83.24 และ 85.67 กิโ ลกรั ม ตามลํา ดับ มีค วามแตกตางทางสถิติ อ ย า งมีนั ย สํ าคั ญ (P<0.05) การใช ส ารสกั ด
รากปลาไหลเผือกผสมน้ํากินสุกรขุน ตลอดระยะทดลองพบวา การใชสารสกัดโดยการตมมีคาน้ําหนักซากสูงสุด
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาหารไดดีกวากลุมอื่นๆ ขณะเดียวกันกลุมที่ใชสารสกัดโดยวิธีอื่นมีน้ําหนักซาก
ดีกวากลุมควบคุม

3.6 ตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
คาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม รวมเฉลี่ย 5 เดือนของกลุมที่ 1, 2, 3 และ4 คือ 29.50,
28.60, 28.80 และ 27.10 บาท ตามลําดับ กลุมที่คาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่ําสุดคือกลุมที่ 4 คือ
27.10 บาท รองลงมาไดแก กลุมที่ 2, 3 และ1 โดยกลุมที่ 1 ใหคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมสูงสุด
สอดคลองกับประสิทธิภาพการใชอาหาร คาดังกลาวขึ้นกับปจจัยหลัก 2 ประการคือ ประสิทธิภาพการใชอาหาร
และราคาอาหาร เมื่อ พิจารณาจากตารางที่ 1 พบวาการใชส ารสกัดหยาบจากรากปลาไหลเผือกโดยการต ม
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การแชใน ethyl alcohol 95% การแชในสารจุลินทรีย EM และกลุมควบคุม ราคาอาหารโดยเฉลี่ยอยูที่ 11.30 บาท
ต อ กิ โ ลกรั ม แต ต น ทุ น ที่ มี ก ารใช จ า ยค า สารสกั ด เพิ่ ม อาจมี ต น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น แต ก็ อ ยู ที่ ป จ จั ย อื่ น เช น
ประสิทธิภาพการใชอาหาร ในขณะที่กลุม 4 มีประสิทธิภาพการใชอาหารต่ํากวากลุมอื่นจึงทําใหตนทุนคาอาหาร
ตอการเพิ่มตอน้ําหนักตัวต่ํากวากลุมควบคุม

4.วิจารณผลการทดลอง
ผลการศึกษาการใชพืชสมุนไพรรากปลาไหลเผือกโดยวิธีการสกัดหยาบวิธีตางๆ กรองดวยผาขาว
บางแลวนํามาผสมอัตราสวน 1:10 ในน้ํากินของสุกรในระยะขุน พบวาสุกรขุนที่กินน้ําปกติ (กลุมควบคุม) และ
ผสมน้ําจากสารสกัดหยาบของรากพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก ดวยวิธีการแชใน ethyl alcohol 95% การแช
ในสารจุลินทรีย EM และการสกัดโดยการตม มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 92.4 95.0 95.6 และ 97.6 กิโลกรัม
ตามลําดับ โดยสุกรที่กินน้ํา ที่ผสมน้ําจากสารสกัดพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกดวยวิธีการตม จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น
ดีที่สุดคือ 97.6 กิโลกรัม ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<o.o5) อัตราการเจริญเติบโตของสุกรพบวา
สุกรขุนที่กินน้ําธรรมดาและกินน้ําที่ผสมน้ําจากสารสกัดพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก ดวยวิธีการแชใน ethyl
alcohol 95% การแชในสารจุลินทรีย EM และการตม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยคือ 825 848 853 และ 871
กรัม ตอ วัน โดยสุกรที่ กินน้ําผสมน้ําจากสกัด สารพืช สมุนไพรปลาไหลเผือกด วยวิธีการต ม มีอัตราการ
เจริญเติบโตมากที่สุด คือ 871 กรัมตอวัน ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<o.o5) ประสิทธิภาพการใช
อาหาร พบวาสุกรขุนที่กินน้ําธรรมดาและกินน้ําผสมน้ําจากสารสกัดพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก ดวยวิธีการแช
ใน ethyl alcohol 95% การแชในสารจุลินทรีย EM มีประสิทธิภาพการใชอาหาร เฉลี่ย 2.58, 2.53, 2.56 และ
2.47 โดยสุกร สุกรที่กินน้ําผสมจากสารสกัดพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก ดวยวิธีการตม มีอัตราแลกเนื้อ (F.C.R.)
ดีท่ีสุดคือ 2.47 ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<o.o5) น้ําหนักซากอุนพบวาสุกรขุนที่กินน้ําธรรมดา
และกินน้ําผสมจากสารสกัดพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก ดวยวิธีการแชใน ethyl alcohol 95% การแชในสาร EM
และการตม คือน้ําหนักซากอุนเฉลี่ย 80.55, 82.72, 83.24 และ 85.67 กิโลกรัมตามลําดับ มีความแตกตางทางสถิติ
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ (p<o.o5) ซึ่ ง การจั ด การให สุ ก รที่ กิ น น้ํ า ผสมจากสารสกั ด พื ช สมุ น ไพรปลาไหลเผื อ ก
ดวยวิธีการตม มีน้ําหนักซากอุนสูงกวากลุม (ควบคุม) หรือการสกัดดวยวิธีอื่นๆ คาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว
1 กิโลกรัม พบวาการใชสารสกัดโดยวิธีการตม คาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่ําสุดคือ 27.10 บาท
สวนการสกัดโดยวิธีอื่นมีตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมมีแนวโนมต่ํากวากลุม (ควบคุม)
ในการเลือกใชสมุนไพรนั้นตองเนนที่วิธีการและวัตถุประสงคการใชงาน ในการทดลองนี้มีวัตถุประสงคเปน
การทดสอบผลของการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก โดยการสกัดหยาบสารดังกลาวดวย
วิธีที่แตกตางกันคือ การแชดวยแอลกอฮอล การแชในสาร EM การตม ตองมีการพัฒนาตอยอดในเรื่องภูมิคุมกัน
ดานเภสัชวิทยาตอไป รวมทั้งการนําพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกมาใชยังตองคํานึงถึงราคาดวยวาสูงเกินไป
หรือไม ซึ่งมีผลตอตนทุนการผลิต
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5. สรุปผลการทดลอง
ผลการใช ร ากสมุ น ไพรปลาไหลเผื อ กมาสกั ด หยาบด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ นํ า มาผสมในน้ํ า กิ น ของ
สุกรขุนที่มีผลตอลักษณะของสุกรสามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลจากการศึกษา น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการกินอาหาร อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ
การใชอาหาร พบวาสุกรที่กินน้ําผสมจากสารสกัดพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกดวยวิธีการแชในแอลกอฮอล 95%
การแชในสารจุลินทรีย EM และการตม มีแนวโนมสูงกวากลุม (ควบคุม) มีความแตกตางทางสถิติอยาง
มีนัยสําคัญ (p<o.o5)
2. ผลจากการศึกษา น้ําหนักซากอุน พบวาสุก รที่กินน้ําที่ผสมสารสกัดรากพืชสมุนไพร
ปลาไหลเผือกดวยวิธีการแชในแอลกอฮอล 95% การแชในสารจุลินทรีย EM และการสกัดโดยการตม มีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<o.o5)
3. ผลจากการศึกษา คาอาหารตอการเพิ่ม น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ตลอดการทดลอง พบวากลุม ที่
คาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ําสุดคือ การสกัดโดยวิธีการตมรองลงมาคือการสกัดดวยวิธีอื่นและ
กลุมควบคุม
จากการศึกษาการสกัดหยาบรากปลาไหลเผือกโดยวิธีตางๆ พบวาการสกัดโดยวิธีการตมนาน 30
นาที กรองแลวนํามาผสมน้ํากิน ทําใหสุกรมีสมรรถภาพการผลิตดีที่สุดและมีตนทุนในการผลิตต่ํากวาวิธีการอื่น
และไมยุงยาก สวนการสกัดโดยวิธีอื่นก็สามารถทําใหสุกรมีสุขภาพดีขึ้นกวาการเลี้ยงในสภาพปกติก (ควบคุม)
และเปนแนวทางในการศึกษาพัฒนาในการนําเอาสมุนไพรปลาไหลเผือกมาใชประโยชนตอไป

6. ขอเสนอแนะ
การเลี้ยงสุกรโดยใชสารสกัดหยาบจากปลาไหลเผือก โดยวิธีการตมนาน 30 นาที กรองแลวนํามา
ผสมในน้ําใหสุกรกินในอัตราสวน 1:10 ทําใหสุกรที่เลี้ยงมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น น้ําหนักซากหลังจากชําแหละก็ดี
เมื่อเทียบกับการเลี้ยงแบบปกติ ตนทุนในการผลิตลดลง ที่สําคัญปลาไหลเผือกมีสรรพคุณทางยาชวยใหสุกร
มีสุขภาพดี สามารถนํามาใชแทนยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมในการเลี้ยงสุกร
ตอไป
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