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ผลของทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตอ่ ปริมาณ
การกินได้ และการย่อยได้ในแพะ
Effect of Calcium Hydroxide Treated Oil Palm Frond on Feed
Intake and Digestibility in Goats
ภูวดล เหมชะรา1*, พีรวัจน์ ชูเพ็ง1, ณันญรัตน์ คุม้ ครอง1 และ โสภณ บุญล�ำ้ 1
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บทคัดย่อ: งานวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium
hydroxide treated oil palm frond, CTOPF) ต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ในแพะ โดยศึกษาในแพะลูกผสม
พืน้ เมือง-บอร์ 50% เพศผู้ อายุประมาณ 15-16 เดือน มีนำ้� หนักเริม่ ต้นเฉลีย่ 20±2.0 kg จ�ำนวน 4 ตัว สุม่ แพะให้ได้รบั
อาหารตามแผนการทดลองแบบ 4 x 4 จัตรุ สั ลาติน ประกอบด้วย 4 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั CTOPF ทีร่ ะดับ 0, 2, 4 และ
6% เสริมด้วยอาหารข้น 0.5%BW ตามล�ำดับ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีน
รวม ผนังเซลล์ และลิโนเซลลูโลส ของแพะทัง้ 4 กลุม่ ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตาม สัมประสิทธิก์ ารย่อย
ได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล์ เปอร์เซ็นต์โภชนะรวมทีย่ อ่ ยได้ และพลังงานทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ ลดลง
แบบโค้งก�ำลังสอง (P<0.01) แต่สมั ประสิทธิก์ ารย่อยได้ของลิกโนเซลลูโลส เพิม่ ขึน้ แบบเส้นตรง (P<0.01) นอกจากนี ้
ค่าเมแทบอไลท์ในกระแสเลือด (blood glucose, BUN and PCV) ของแพะทีไ่ ด้รบั CTOPF ทุกระดับไม่แตกต่างกัน
(P>0.05) ดังนัน้ สามารถใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ทร่ี ะดับ 2-4% ในการปรับปรุงคุณภาพทางใบปาล์มน�ำ้ มันส�ำหรับ
ใช้เป็นอาหารแพะ
ค�ำส�ำคัญ: ทางใบปาล์มน�ำ้ มัน, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, แพะ
ABSTRACT: This study aimed to investigate the effect of calcium hydroxide treated oil palm frond
(CTOPF) on feed intake and digestibility in goats. Four of 15-16 months old male crossbred (50%
Thai Native-Boer) goats with average initial body weight (BW) 20±2.0 kg were randomly assigned
according to a 4x4 Latin square design. The four dietary treatments as following: COPF 0, 2, 4 and
6% with 0.5%BW of concentration, respectively. The results showed that there were no significant
differences among treatments for total dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP),
neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) intake (P>0.05). However, digestion
coefficients of DM, OM, CP, NDF, TDN and metabolizable energy (ME) were quadratic decreased
(P<0.01), but digestion coefficients of ADF was quadratic increased (P<0.01) with increasing levels of
calcium hydroxide in OPF. Moreover, the blood metabolite blood glucose, blood urea-nitrogen (BUN)
and pack cell volume (PCV) were similar among treatments (P>0.05). Therefore, level of calcium
hydroxide at 2-4% can be improve the quality of oil palm frond for goat rations.
Keywords: Oil palm frond, calcium hydroxide, goats
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บทน�ำ
ปั ญ หาที่ ส ำ� คัญ การเลี ย้ งสัต ว์เ คี ย้ วเอื อ้ ง
ในพืน้ ที่ภาคใต้ คือ การขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ท่ี
มีคณ
ุ ภาพส�ำหรับเลีย้ งสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง เนื่องจาก
การลดลงของพืน้ ที่ทำ� การเกษตรและสภาวะความ
แห้งแล้งที่ยาวนานในช่วงฤดูรอ้ น ดังนัน้ การน�ำ
ผลพลอยได้จ ากสวนปาล์ม น�ำ้ มัน มาทดแทนพื ช
อาหารสัตว์โดยเฉพาะทางใบปาล์มน�ำ้ มัน
(oil
palm frond, OPF) จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์เคีย้ วเอือ้ งทางภาค
ใต้ได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากเกษตรกรชาวสวน
ปาล์ม น�ำ้ มัน จะมี ก ารตัด ทางใบปาล์ม น�ำ้ มัน ออก
เฉลี่ย 2 ทางใบ ในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลทลาย
ปาล์มทุกๆ 15 วันหรือคิดเป็ น 44 ทางใบต่อไร่ เมื่อ
ใช้อตั ราการปลูก 22 ต้นต่อไร่ (ธีระ และคณะ,
2548) หรือประมาณ 453.20 กิโลกรัมต่อไร่ (โดย
คิดเป็ นน�ำ้ หนักสดประมาณ 10.30 กิโลกรัมต่อ
ทางใบ) (Islam et al., 2000) เพียงพอส�ำหรับ
ทดแทนอาหารหยาบส�ำ หรับ เลี ย้ งสัต ว์เ คี ย้ วเอื อ้ ง
ได้ อย่างไรก็ตาม การน�ำทางใบปาล์มน�ำ้ มันมา
ผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพทัง้ ทางชี วภาพ
และเคมี มาใช้เป็ นแหล่งอาหารหยาบส�ำหรับสัตว์
เคีย้ วเอือ้ ง พบว่า มีการย่อยได้ของโภชนะในสัตว์
เคี ย้ วเอื อ้ งสูง กว่ า การใช้ท างใบปาล์ม น�้ำ มัน ที่ ไ ม่
ผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ (Ishida and
Abu Hassan, 1997; Kawamoto et al., 2001;
Hamchara et al., 2018) โดยจากการศึกษาของ
จารุ ณี และคณะ (2551) พบว่า การย่อยได้ของอิน
ทรี ย วั ต ถุ ข องทางใบปาล์ ม น�้ำ มั น มี ค่ า เท่ า กั บ
25.34% ซึ่งมีค่าค่อนข้างต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารหยาบชนิดอื่นๆ ดังนัน้ การปรับปรุ งคุณภาพ
ทางใบปาล์มน�ำ้ มันก่อนน�ำไปใช้จึงมีความจ�ำเป็ น
อย่างยิ่ง เนื่องจากในทางใบปาล์มน�ำ้ มันมีส่วน
ประกอบของผนังเซลล์ (cell wall) และลิกโน
เซลลูโลส (lignocellulose) สูง แต่มีปริมาณโปรตีน
รวมและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ต่ำ� ซึ่งการใช้สาร
ทางเคมี
(กลุ่มด่าง)
มาปรับปรุ งคุณภาพ
ผลพลอยได้ ท างการเกษตรก็ เ ป็ นวิ ธี ห นึ่ ง ที่ มี

ประสิ ท ธิ ภ าพในการสลายพัน ธะลิ ก โนเซลลูโ ลส
(lingocellulosis) สูงกว่าวิธีอ่ืนๆแต่หากสัตว์ได้รบั
ปริ ม าณสารเคมี ท่ี สูง อาจส่ ง ผลท�ำ ให้เ กิ ด พิ ษ ต่ อ
สัตว์ ซึ่งสารเคมีท่ีนิยมใช้ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ยูเรีย แอมโมเนียไฮรอกดรอกไซด์ ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ และแคลเซียมออกไซด์ (Zaman
and Owen, 1995; Chaudhry, 1998; Wanapat
et al., 1996; Chaudhry, 2000) อย่างไรก็ตาม
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 เป็ นด่างชนิดหนึ่ง
ที่น่าสนใจ มีราคาถูกหาซือ้ ง่าย และมีปริมาณมาก
นอกจากนีย้ งั มีความเป็ นพิษต่อสัตว์และมนุษย์ต่ำ�
(Pandey et al., 2015) จากการศึกษาของ Dias et
al. (2011) ได้ทำ� การศึกษาการใช้ชานอ้อยหมัก
ด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 4 ระดับ ได้แก่ 0, 8, 16
และ 24 กรัมต่อกิโลกรัมของชานอ้อยสดเพื่อใช้
เป็ นแหล่งอาหารหยาบในแม่โคเนือ้ พบว่า เมื่อเพิ่ม
ระดับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในชานอ้อย ส่งผล
ให้ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ
และผนังเซลล์ของแม่โคมี แนวโน้มลดลงแบบเส้น
โค้งก�ำลังสอง (Quadratic) อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) ท�ำนองเดียวกับสัมประสิทธิ์
การย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุ พบว่า
เมื่อระดับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในชานอ้อยสูง
ขึน้ ส่ง ผลให้สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารย่ อ ยได้ข องวัต ถุแ ห้ง
และอินทรียวัตถุในแม่โคมีแนวโน้มลดลงแบบเส้น
โค้งก�ำลังสอง (Quadratic) อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) และจากการศึกษาของ สุรเดช
(2561) ได้ทำ� การศึกษาการใช้ทางใบปาล์มน�ำ้ มัน
หมักยูเรีย-แคลเซียมไฮดรอกไซด์
เพื่อใช้เป็ น
อาหารผสมครบส่วน (total mix ration, TMR) ซึ่ง
ใช้สดั ส่วนอาหารข้น:อาหารหยาบ เท่ากับ 60:40
ในแพะ มีทรีทเมนต์ ดังนี ้ 1.ทางใบปาล์มน�ำ้ มัน
หมัก 2.ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักยูเรีย5% 3.ทางใบ
ปาล์มน�ำ้ มันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 5% และ4.
ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักยูเรียและแคลเซียมไฮดร
อกไซด์อย่างละ 2.5% พบว่า แพะทุกลุ่มมีปริมาณ
การกินได้ของวัตถุแห้ง และค่ากลูโคสในกระแสเลือด
(blood glucose) และค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
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(packed cell volume, PCV) ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (P˃0.05) แต่พบว่า แพะกลุม่ ทีไ่ ด้รบั อาหารผสม
ครบส่วนที่มีทางใบปาล์มหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์
5% และทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักยูเรียและแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์อย่างละ 2.5% มีสัมประสิทธิ์ การ
ย่อ ยได้ข องอิ น ทรีย วัต ถุสูง กว่า แพะกลุ่ม อื่ น อย่า ง
มีนัยส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (P<0.01) ท�ำนองเดียวกับ
สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของผนังเซลล์ในแพะกลุ่มที่
ได้ร ับ อาหารผสมครบส่ ว นที่ มี ท างใบปาล์ม หมัก
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 5% และทางใบปาล์มน�ำ้ มัน
หมักยูเรียและแคลเซียมไฮดรอกไซด์อย่างละ 2.5%
มีคา่ สูงกว่าทุกกลุม่
(P<0.05) ดังนัน้ การใช้
แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ร่วมกับยูเรียสามารถช่วยปรับปรุ งคุณภาพของทาง
ใบปาล์ม น�ำ้ มัน เพื่ อ ใช้เ ป็ น แหล่ง อาหารหยาบได้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงอิทธิ พลของระดับ
แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ส � ำ หรั บ การปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพทางใบปาล์ม น�้ำ มั น เพื่ อ ใช้เ ป็ นอาหาร
หยาบในแพะนั้ น ยั ง มี ข ้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ชั ด เจนและมี
ความน่าสนใจ ดังนั้นการศึกษาในครัง้ นี ้ มี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ หาระดับ ของแคลเซี ย มไฮดรอก
ไซด์ท่ี เ หมาะสมในการหมัก ทางใบปาล์ม น�้ำ มัน
ต่อปริมาณการกิ นได้การย่อยได้ในแพะ
วิธีการศึกษา
1.การเตรียมทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์
การเตรียมทางใบปาล์มน�ำ้ มัน (OPF) น�ำทาง
ใบปาล์มน�ำ้ มันสดพันธุล์ กู ผสม Deli dura X Lame
Pisifera อายุประมาณ 7 ปี จากสวนปาล์มน�ำ้ มันของ
เกษตรกรหลังเก็บเกีย่ วทะลายปาล์ม ในตําบลท่าทอง
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี มาสับด้วย
เครือ่ งสับหญ้าให้มขี นาดประมาณ 1.5-2.0 cm หลัง
จากนัน้ ท�ำการหมักด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์โดยมี
สัดส่วนตามปัจจัยทีศ่ กึ ษา คือ ระดับของแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์: น�ำ้ : ทางใบปาล์มน�ำ้ มันสด เท่ากับ
2, 4, และ 6:3: 100 ผสมให้เข้ากันแล้วน�ำมาใส่
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ในถังพลาสติกขนาด 20 L อัดให้แน่นและปิ ดฝาให้
สนิทใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 30 วัน ที่
อุณหภูมิหอ้ ง 25 ° C ตามวิธีการทดลองของ สุรเดช
และคณะ (2560)
2. การเตรียมสัตว์ทดลองอาหารทดลองและ
แผนการทดลอง
ใช้แพะลูกผสมพืน้ เมือง-บอร์ 50% เพศผู้
อายุเฉลี่ย 15-16 เดือน และมีนำ้� หนักเฉลี่ย 20±2.0
kg จ�ำนวน 4 ตัว มีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท�ำการ
ก�ำ จัด พยาธิ ภ ายนอกและพยาธิ ภ ายในโดยใช้ย า
ถ่ายพยาธิไอเวอร์เมกติน (Ivermectin) ท�ำการสุม่
ให้แ พะได้ร บั ทรีท เมนต์ตามแผนการทดลองแบบ
4x4 จัตรุ สั ลาติน (4x4 Latin square design) โดย
ได้รบั ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์
(calcium hydroxide treated oil palm frond,
CTOPF) ที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6% ตามล�ำดับ เสริม
ด้วยอาหารข้น 0.5% ของน�ำ้ หนักตัว (คิดเป็ นวัตถุ
แห้ง) ตามวิธีการทดลองของณัฐฐา (2552) โดย
อาหารข้นที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยข้าวโพด
บด กากถั่วเหลือง ปลาป่ น กระถินป่ น กากเนือ้ ใน
เมล็ดปาล์มน�ำ้ มัน กากน�ำ้ ตาล DCP เกลือ แร่ธาตุ
และวิตามินรวม (Table 1) ค�ำนวณสูตรอาหารข้น
ให้มีระดับโปรตีนรวม 15% โภชนะย่อยได้รวม 75%
และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
(metabolizable
energy, ME) 2.54 (Mcal ME/kgDM) ซึง่ มีโภชนะ
เพี ย งพอตามความต้ อ งการของแพะน�้ ำ หนั ก
ประมาณ 20-30 kg และมีอตั ราการเจริญเติบโต
100 g/d ตามค�ำแนะน�ำของ NRC (1981)
แพะแต่ล ะตัว ถูก เลี ย้ งในคอกศึก ษาการ
ย่อยได้ (metabolism crate) ขังเดี่ยวยกพืน้ จ�ำนวน
4 คอก มีรางอาหาร และที่ให้นำ้� อยูด่ า้ นหน้า ท�ำการ
ทดลอง 4 ช่วงๆ ละ 22 วัน ซึง่ ประกอบด้วย ระยะ
ปรับตัว (adaptation period) 14 วัน และระยะ
ทดลอง (experimental period) 7 วัน โดยในระยะ
ปรั บ ตั ว ให้ แ พะได้ ร ั บ ทางใบปาล์ม น�้ำ มั น หมั ก
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ท่ีระดับต่างๆ (อาหารหยาบ
ได้รบั แบบเต็มที่ ad libitum)
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Table 1 Ingredient concentrate used in the experiment (% as DM basis).
Ingredients
Kg
Ground corn
60.00
Soybean meal
12.13
Fish meal
1.04
Leucaena meal
15.00
Palm kernel cake
7.33
Molasses
2.00
Dicalcium phosphate
1.00
Salt
0.50
Premix
1.00
Total
100
1/
Estimated chemical composition (% DM )
CP (%)
15
ME (Mcal/kg)
2.54
TDN (%)
75
1/
calculated based on chemical composition of feedstuff reported by NRC (1981)
เสริมด้วยอาหารข้น 0.5% ของน�ำ้ หนักตัว (คิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์วตั ถุแห้ง) โดยให้วนั ละ 2 ครัง้ ในเวลา
07.00 น. และ 16.00 น. ท�ำการวัดปริมาณอาหารที่
ให้ และอาหารที่เหลือทัง้ ในช่วงเช้า และช่วงเย็นของ
ทุกวันเพื่อหาปริมาณการกินได้ ส่วนในระยะทดลอง
ให้แพะได้รบั อาหารตามกลุ่มทดลองเหมือนระยะ
ปรับตัว แต่ลดปริมาณอาหารหยาบที่ให้เหลือเพียง
90%
ของปริมาณที่กินได้ในช่วงระยะปรับตัว
เนื่องจากต้องการให้แพะกินอาหารได้หมด
3. การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์องค์
ประกอบทางเคมี
จดบัน ทึ ก ข้อ มูล ปริ ม าณการกิ น ได้ข อง
ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักและอาหารข้นตลอดระยะ
การทดลองโดยการชั่ ง ปริ ม าณอาหารที่ ใ ห้แ ละ
อาหารที่เหลือทัง้ ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน
เพื่อหาปริมาณอาหารที่กินได้ สุ่มเก็บตัวอย่างทาง
ใบปาล์มน�ำ้ มันหมัก อาหารข้นและมูล แบ่งเป็ น 2
ส่วน ส่วนที่ 1 ชั่งน�ำ้ หนักแล้วอบที่อณ
ุ หภูมิ 100ºC
เป็ นเวลา 24-48 ชั่วโมง เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของวัตถุ
แห้ง และส่วนที่ 2 น�ำไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 70ºC เป็ น
เวลา 72 ชั่วโมงแล้วบดผ่านตะแกรงขนาด 1 mm

เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณ
วัตถุแห้ง (dry matter, DM) อินทรียวัตถุ (organic
matter, OM) โปรตีนรวม (crude protein, CP) ไขมัน
รวม (ether extract, EE) ตามวิธีการของ AOAC
(1995) และวิเคราะห์หาปริมาณผนังเซลล์ (NDF)
และลิกโนเซลลูโลส (ADF) ตามวิธีการของ Van
Soest et al. (1991)
สุม่ เก็บตัวอย่างเลือดแพะทดลอง ที่เวลา
0 และ 4 ชั่วโมงหลังการให้อาหารในวันสุดท้ายของ
แต่ละระยะทดลอง โดยเก็บจากเส้นเลือดด�ำใหญ่
บริเวณคอ (jugular vein) ปริมาณ 3ml ใส่หลอดทีม่ ี
เฮพพารีน (heparinized) เพือ่ ป้องกันไม่ให้เลือดแข็ง
ตัวน�ำมาปั่นเหวีย่ ง (centrifuge) ทีค่ วามเร็วรอบ
3,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาทีและเก็บส่วน
พลาสมา (plasma) เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์หาระดับยูเรีย
ในเลือด (blood urea-nitrogen, BUN) (Crocker,
1967) โดยใช้เครือ่ ง spectrophotometer และวิเคราะห์
ความเข้มข้นของglucoseในเลือดใช้วิธี GOD-PAP
method โดยใช้นำ้� ยาส�ำเร็จรู ป (Glucose
Liquicolor®, Germany) และปริมาตรเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น (pack cell volume, PCV) ใช้วิธี
การ Cumulative pulse height detection
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method โดยใช้เครื่อง (Sysmex XN-1000R™
Hematology Analyzer)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
น�ำ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดลองทั้ ง หมด
ได้แก่ ปริมาณการกินได้ สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของ
โภชนะ โภชนะที่ยอ่ ยได้รวมค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
(packed cell volume,PCV) ค่ายูเรียไนโตเจนใน
กระแสเลือด (blood urea nitrogen, BUN) และค่า
กลูโคสในกระแสเลือด (blood glucose) มา
วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ Analysis of
Variance (ANOVA) ตามแผนการทดลอง 4x4
จัตุรสั ลาตินเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test และ
วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มระดับของ CTOPF ด้วย
วิธี Orthogonal polynomial (Steel and Torrie,
1980)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
ทางใบปาล์ม น�้ำ มัน หมัก แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์
(calcium hydroxide treated oil palm frond,
CTOPF) ที่ระดับ 0, 2, 4และ 6% พบว่า มีองค์
ประกอบทางเคมีของวัตถุแห้ง (dry matter, DM)
อินทรียวัตถุ (organic matter, OM) โปรตีนรวม
(crude protein, CP) ไขมันรวม (ether extract,
EE) เถ้า (ash) ผนังเซลล์ (neutral detergent
fiber, NDF) ลิกโนเซลลูโลส (acid detergent
fiber, ADF) และคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็ นโครงสร้าง
(non-structural carbohydrate: NSC) ใกล้เคียง
กัน (Table 2) สอดคล้องกับหลายการศึกษา พบว่า
ทางใบปาล์มน�ำ้ มันมีวตั ถุแห้งประมาณ 31-42% มี
โปรตีนรวมประมาณ 4.20-8.64% มีไขมันรวม
ประมาณ 2.10-3.87% มีปริมาณของผนังเซลล์
68.71-63.32%
และปริมาณของลิกโนเซลลูโลส
ประมาณ 54.62-46.37% (Ishida and Abu Hassan,
1997; ประดิษฐ์ และคณะ, 2556; จารุณี และคณะ,
2552) อย่างไรก็ตาม พบว่าปริมาณของผนังเซลล์
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และลิกโนเซลลูโลสของ CTOPF2 และ 4% มีลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับ CTOPF 0 และ 6% อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากด่างของ CaOH2ท�ำลายพันธะของเฮ
มิเซลลูโลสและลิกโนเซลลูโลสภายในทางใบปาล์ม
น�ำ้ มันส่งผลให้ผนังเซลล์และลิกโนเซลลูโลสลดลง
สอดคล้องกับรายงานของ Zaman and Owen
(1995) ได้ทำ� การศึกษา ผลของฟางข้าวบาร์เลย์หมัก
แคลเซียมไฮดรอกไซด์และยูเรีย ต่อองค์ประกอบทาง
เคมีและการย่อยได้ภายนอกตัวสัตว์ (in vitro) พบว่า
ปริมาณองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลู โ ลสลดลงในฟางข้ า วบาร์เ ลย์ ห มั ก ด้ ว ย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ฟางข้าวบาร์เลย์หมักยูเรีย
และฟางข้า วบาร์เ ลย์ห มัก แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์
ร่วมกับยูเรีย เมื่อเปรียบเทียบกับฟางข้าวบาร์เลย์
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chaudhry (1998) ได้
ท�ำ การศึก ษาการใช้ฟ างข้า วสาลี ห มัก แคลเซี ย ม
ออกไซด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ต่ อ กระบวนการหมัก และการย่ อ ยได้ใ น
แกะ พบว่า ฟางข้าวสาลีหมักแคลเซียมออกไซด์ มี
ปริมานของผนังเซลล์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับฟาง
ข้าวสาลีหมักโซเดียมไฮดรอกไซด์ และฟางข้าวสาลี
หมักไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (P<0.05) แต่พบว่า
ฟางข้า วสาลี ห มัก ด่า งทุก กลุ่ม มี ป ริม าณของผนัง
เซลล์ ล ดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ฟางข้ า วสาลี
(P<0.05) เนื่องจากด่างท�ำให้สารกลุม่ เฮมิเซลลูโลส
ละลายออกมาจึงท�ำให้ปริมาณของผนังเซลล์ลดลง
ท�ำนองเดียวกับการศึกษาของ Dias et al. (2011)
ได้ท ำ� การศึ ก ษาการใช้แ คลเซี ย มไฮดรอกไซด์ท่ี
ระดับ 0, 8, 16 และ 24 กรัมต่อกิโลกรัมของชาน
อ้อย ต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้ในแม่โคเนือ้
พบว่า ปริมาณของผนังเซลล์และลิกโนเซลลูโลสใน
ชานอ้อยหมักด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท่ีระดับ 8,
16 และ 24 กรัมต่อกิโลกรัมชานอ้อยมีแนวโน้มลด
ลงเมื่อเปรียบเทียบกับชานอ้อยหมักด้วยแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์ท่ีระดับ 0 กรัมต่อกิโลกรัมชานอ้อย
เมื่อพิจารณากลุ่มของ CTOPF 6% พบว่า มี
ปริ ม าณของผนั ง เซลล์แ ละลิ ก โนเซลลู โ ลสใกล้
เคียงกับกลุ่ม CTOPF 0% อาจเนื่ องจากเนื อ้ สาร
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ของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ท่ี มี ป ริม าณสูง ในทาง
ใบปาล์ ม น�้ ำ มั น หมั ก จึ ง ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณผนั ง
เซลล์แ ละลิ ก โนเซลลูโ ลสไม่ เ ปลี่ ย นแปลงในกลุ่ม
ของCTOPF6% ยิ่งไปกว่านั้นการเพิ่มปริมาณ
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท่ีระดับ 2-6% มี
ปริมาณของโปรตีนรวมลดลง เนื่ องจากคาร์โบ
ไ ฮ เ ด ร ท ที่ ไ ม่ เ ป็ น โ ค ร ง ส ร้ า ง ล ด ล ง จึ ง ท� ำ ใ ห้

จุลินทรียก์ ลุ่ม proteolytic bacteria ใช้โปรตีน
จากทางใบปาล์มเปลี่ยนเป็ นแอมโมเนี ยและกรด
ไขมันระเหยง่าย (volatile acid) จึงท�ำให้โปรตีน
ลดลง (สายัณห์, 2547) และเมื่อเพิ่มระดับของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์2-6% ท�ำให้ปริมาณของ
เถ้า เพิ่ ม ขึน้ สูง จึ ง ส่ง ผลท�ำ ให้ป ริม าณของอิ น ทรี ย
วัต ถุแ ละคาร์โ บไฮเดรตที่ ไ ม่ เ ป็ น โครงสร้า งลดลง

Table 2 Chemical composition of calcium hydroxide treated oil palm frond (CTOPF) and
concentrate used in the experiment (% dry matter basis)
CTOPF1/ (%)
Chemical composition
Concentrate
0
2
4
6
Dry matter
40.79
39.39
39.58
39.17
88.23
Organic matter
91.11
86.58
85.14
83.11
95.44
Crude protein
5.74
5.72
5.43
5.11
15.48
Ether extract
2.32
2.43
2.02
2.07
3.46
Ash
8.89
13.42
14.86
16.90
4.56
NDF
65.87
64.01
64.47
66.23
32.31
ADF
45.87
45.26
45.77
45.89
16.23
NSC2/
17.18
14.42
13.22
9.69
44.19
NDF = neutral detergent fiber
ADF = acid detergent fiber
1/
CTOPF = calcium hydroxide treated oil palm frond
2/
NCS = non-structural carbohydrate Estimated: NCS = 100 – (%NDF + %Ash + %CP + %EE) (Mertens, 1997).

(Dias et al., 2011; สุรเดช, 2561) ส�ำหรับองค์
ประกอบทางเคมีของอาหารข้นมี DM, OM,CP, EE,
ash, NDF, ADF และ NSC เท่ากับ 88.23, 95.44,
15.48, 3.46, 4.56, 32.31, 16.23 และ 44.19%
ตามล�ำดับ
ปริมาณการกินได้ของอาหาร
แพะที่ได้รบั CTOPF ที่ระดับ 0,2,4 และ
6% เสริมด้วยอาหารข้น 0.5% ต่อน�ำ้ หนักตัว
(Table 3) ต่อปริมาณการกินได้อย่างอิสระของทาง
ใ บ ป า ล์ ม น�้ ำ มั น ห มั ก ที่ เ ส ริ ม ด้ ว ย อ า ห า ร ข้ น
(voluntary feed intake, VFI) (%DM) ในแพะ
ลูกผสมพืน้ เมืองไทย พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
(P>0.05) ทัง้ ในแง่ปริมาณการกินได้ทงั้ หมดทัง้ ที่
คิดเป็ นปริมาณเฉลี่ย (kg/d) และคิดเป็ น %ของน�ำ้
หนักตัว (%BW) หรือกรัมน�ำ้ หนักเมแทบอลิก (g/kg
W0.75) ของทุกกลุม่ สอดคล้องกับการศึกษาของสุร

เดช และคณะ (2560) ได้ทำ� การศึกษาการใช้ทาง
ใบปาล์ม น�ำ้ มัน หมัก ยูเ รี ย แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์
อย่างละ 2.5% ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักยูเรีย 5%
และทางใบปาล์ม น�้ำ มัน หมัก แคลเซี ย มไฮดรอก
ไซด์ 5% เปรียบเทียบกับทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมัก
ในอาหารผสมเสร็จส�ำหรับแพะ พบว่าปริมาณการ
กินได้ของวัตถุแห้งทัง้ หมด ปริมาณการกินได้คิด
เป็ นเปอร์เซ็นต์นำ้� หนักตัว และกรัมต่อกิโลกรัมน�ำ้
หนักเมแทบอลิกของแพะทุกกลุ่มไม่แตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) แต่จากการศึกษาของ Dias et al.
(2011) ได้ทำ� การศึกษาการใช้ชานอ้อยหมักแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์ทร่ี ะดับ 0, 8, 16 และ 24 กรัมต่อกิโลกรัม
ชานอ้อยในแม่โคเนือ้ พบว่าปริมาณการกินได้ทงั้ หมด
ของวัต ถุ แ ห้ง ในแม่ โ คเนื ้อ ที่ ไ ด้ร ับ ชานอ้อ ยหมั ก
แคลเซียมไอดรอกไซด์ทรี ะดับ 0-24 กรัมต่อกิโลกรัม
ชานอ้อย
มีแนวโน้มลดลงแบบเส้นโค้งก�ำลังสอง
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(Quadratic) เมือ่ ระดับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ใน
ชานอ้อยเพิม่ ขึน้ มากกว่า 16 กรัมต่อกิโลกรัมชาน
อ้อยอย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) จาก
การศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่าปริมาณการกินได้ของวัตถุ
แห้งในทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์อยูใ่ นช่วง 34.36-30.36g/kgBW0.75 ซึง่ ใกล้เคียง
กับหลายการศึกษา ทีพ่ บว่าปริมาณการกินได้ของ
ทางใบปาล์มน�ำ้ มันในแพะลูกผสมพืน้ เมือง อยูใ่ นช่วง
ประมาณ 30-36 g/kgBW0.75 (ประดิษฐ์ และคณะ
2551; ณัฐฐา, 2552) และปริมาณการกินได้ของวัตถุ
แห้งในแพะลูกผสมพืน้ เมืองทีไ่ ด้รบั CTOPF ทีร่ ะดับ
0-6% เสริมด้วยอาหารข้น 0.5% เพียงพอส�ำหรับการ
ด�ำชีพในพืน้ ทีเ่ ขตร้อน โดย Devendra and Burns
(1983) ได้แนะน�ำว่า ปริมาณวัตถุแห้งทีใ่ ช้สำ� หรับการ
ด�ำรงชีพของแพะในเขตร้อนอยูใ่ นช่วง 1.4-1.7 %BW
หรือประมาณ 43.50-46.9 g/kgBW0.75
Table 3 ปริมาณการกินได้ทงั้ หมดของ
อินทรียวัตถุ (organic matter intake, OMI)
ปริมาณการกินได้ทงั้ หมดของโปรตีนรวม (crude
protein intake, CPI) ปริมาณการกินได้ทงั้ หมด
ผนังเซลล์ (neutral detergent fiber intake, NDFI)
และปริมาณการกินได้ลกิ โนเซลลูโลส (acid detergent
fiber intake, ADFI) ของแพะทีไ่ ด้รบั CTOPF ทีร่ ะดับ 0,
2, 4 และ 6% ทุกกลุม่ ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ทัง้
ปริมาณการกินได้ทงั้ หมดทีค่ ดิ เป็นปริมาณเฉลีย่ (kg/d)
และกรัมน�ำ้ หนักเมแทบอลิก (g/kg W0.75) อาจเนือ่ งมา
จากปริมาณการกินได้ทงั้ หมดของวัตถุแห้งไม่แตกต่าง
กัน (P>0.05) และองค์ประกอบทางเคมีของทางใบ
ปาล์มน�ำ้ มันหมักทุกกลุม่ ไม่ตา่ งกันสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ณัฐฐา (2552) ได้ทำ� การศึกษาการใช้
ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมักกากน�ำ้ ตาลที่ระดับ 0-6%
เสริมด้วยอาหารข้น 0.5% ในแพะลูกผสมพืน้ เมืองแองโกลนูเบียน 50% พบว่า ปริมาณการกินได้
ทัง้ หมดของอินทรียวัตถุ ปริมาณการกินได้ทงั้ หมด
ของโปรตีนรวม ปริมาณการกินได้ทงั้ หมดของผนัง
เซลล์และปริมาณการกินได้ของลิกโนเซลลูโลส มีคา่
เท่ากับ 34.15- 38.34, 4.29- 4.67 96, 21.44-23.53
และ 16.66-18.62 g/kg W0.75 ไม่แตกต่างกัน
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(P>0.05) ในแพะทุกกลุ่ม เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Alam et al. (2005) ได้ทำ� การศึกษาการ
ใช้ใบทิง้ ถอน (Albiziaprocera) หมักด้วยแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์ โพลีเอธิ ลีนไกด์คอน และแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์รวมกับโพลีเอธิ ลีนไกด์คอน เปรียบ
เทียบกับใบทิง้ ถอนทีไ่ ม่หมักในแพะรุน่ พบว่าปริมาณ
การกินได้ทงั้ หมดของวัตถุแห้ง และปริมาณการกินได้
ทัง้ หมดของอินทรียวัตถุในแพะทุกกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
(P>0.05) อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มระดับของแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์ขนึ ้ พบว่าปริมาณการกินได้ทงั้ หมดของ
อินทรียวัตถุและโปรตีนรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่
แตกต่างกัน (P>0.05) เนื่องจากการเพิ่มของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ทำ� ให้เถ้าเพิ่มขึน้ ส่งผลให้อิน
ทรียวัตถุลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Diaset
et al. (2011) ได้ทำ� การศึกษาการใช้ชานอ้อยหมัก
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ทร่ี ะดับ 0, 8, 16 และ 24 กรัมต่อ
กิโลกรัมชานอ้อยในแม่โคเนือ้ พบว่าปริมาณการกิน
ได้ของอินทรียวัตถุในชานอ้อยหมักมีแนวโน้มลดลง
แบบเป็ นเส้นโค้งก�ำลังสอง (Quadratic) เมื่อระดับ
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึน้ มากกว่า 16 กรัม
ต่อกิโลกรัมชานอ้อย อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) แต่พบว่าปริมาณการกินได้ของผนัง
เซลล์ใ นชานอ้อ ยหมัก มี แ นวโน้ม สูง ขึน้ เมื่ อ ระดับ
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึน้ มากกว่า 8 กรัม
ต่อกิโลกรัมชานอ้อย อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครัง้ นี ้ พบ
ว่า ปริม าณการกิ น ได้ข องโภชนะมี แ นวโน้ม ลดลง
(แต่ไม่แตกต่างสถิติ P>0.05) เมื่อระดับของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึน้ สูงกว่า 2% ในทาง
ใบปาล์ม น�้ำ มั น หมั ก อาจเนื่ อ งมาจากค่ า ความ
เป็ นกรด-ด่างที่สงู กว่า 7 และปริมาณของโปรตีนที่
ได้รบั น้อย จึงมีผลกระทบต่อการท�ำงานของจุลนิ ทรีย ์
กลุม่ ย่อยเยื่อใย (cellulolytic bacteria) และอัตรา
การไหลผ่านของอาหารในกระเพาะรูเมน (rate of
passage) ช้าลง จึงท�ำให้ปริมาณการกินได้ของ
โภชนะลดลง (van Soest, 1994)
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Table 3 Effect of calcium hydroxide treated oil palm frond (CTOPF) on dry matter intake and
nutrient in goats.
CTOPF1/ (%)
Contrast P-value2/
Item
SEM
0
2
4
6
L
Q
C
DMI
CTOPF
kg/d
0.318 0.331
0.298
0.301 0.02
NS
NS
NS
%BW
1.54
1.62
1.42
1.46
0.11
NS
NS
NS
0.75
g/kgBW
32.88 34.36
30.36
31.20 2.49
NS
NS
NS
Concentrate
kg/d
0.102 0.105
0.106
0.105 0.002 NS
NS
NS
%BW
0.50
0.50
0.50
0.50 0.001 NS
NS
NS
g/kgBW0.75 10.57 10.63
10.73
10.80 0.08
NS
NS
NS
Total
kg/d
0.420 0.436
0.404
0.406 0.02
NS
NS
NS
%BW
2.04
2.12
1.92
1.96
0.11
NS
NS
NS
0.75
g/kgBW
43.45 44.99
41.09
42.00 2.48
NS
NS
NS
OMI
kg/d
0.382 0.383
0.356
0.346 0.02
NS
NS
NS
g/kgBW0.75 39.66 39.52
36.19
35.74 2.20
NS
NS
NS
CPI
kg/d
0.035 0.034
0.033
0.031 0.002 NS
NS
NS
g/kgBW0.75 3.67
3.55
3.33
3.19
0.15
NS
NS
NS
NDFI
kg/d
0.239 0.258
0.238
0.242 0.02
NS
NS
NS
g/kgBW0.75 24.78 26.74
24.27
25.03 1.58
NS
NS
NS
ADFI
%BW
0.159 0.155
0.154
0.160 0.001 NS
NS
NS
0.75
g/kgBW
16.56 15.82
15.66
16.56 1.00
NS
NS
NS
CTOPF = calcium hydroxide treated oil palm frond.
L = linear, Q = quadratic, C = cubic.
SEM = Standard error of the mean (n=4).
1/
2/

สัมประสิทธิก์ ารย่อยได้
Table 4 สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของแพะ
ที่ได้รบั CTOPF ที่ระดับ 0, 2, 3และ 4% เสริมด้วย
อาหารข้น 0.5%BW พบว่าแพะกลุม่ ที่ได้รบั CTOPF
ที่ระดับ 2 และ 4% มีสมั ประสิทธิ์การย่อยได้ของ
วัตถุแห้งสูงกว่าแพะที่ได้รบั CTOPF ที่ระดับ 0%
อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แต่เมื่อ
เปรียบเทียบแพะกลุม่ ที่ได้รบั CTOPF ที่ระดับ 6%
และ 0% มีสมั ประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้งไม่
แตกต่างกัน (P>0.05) ระดับของแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์เพิ่มขึน้ 0-6% สัมประสิทธิ์การย่อยของวัตถุแห้ง

ไ ด้ มี แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง แ บ บ เ ส้ น โ ค้ ง ก� ำ ลั ง ส อ ง
(Quadratic) เมื่อระดับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์
มากกว่า 4% อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
นอกจากนีแ้ พะกลุม่ ทีไ่ ด้รบั CTOPF ทีร่ ะดับ 2, 4 และ
6% มีสมั ประสิทธิก์ ารย่อยได้ของอินทรียวัตถุสงู กว่า
แพะกลุม่ ทีได้รบั CTOPF ทีร่ ะดับ 0% (P<0.01) แต่เมือ่
ระดับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิม่ ขึน้ มากกว่า 4%
สัมประสิทธิก์ ารย่อยได้ของอินทรียวัตถุมแี นวโน้มลดลง
แบบเส้นโค้งก�ำลังสอง (Quadratic) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ยิง่ ทางสถิติ (P<0.01) เมือ่ พิจารณาถึงสัมประสิทธิก์ าร
ย่อยได้ของโปรตีนรวม พบว่าแพะกลุม่ ทีไ่ ด้รบั CTOPF

KHON KAEN AGR. J. 48 (1) : 163-176 (2020). /doi:10.14456/kaj.2019.15.

ทีร่ ะดับ 0, 2 และ 4% มีการย่อยได้ของโปรตีนรวมสูง
กว่าแพะกลุม่ ทีไ่ ด้รบั CTOPF ที่ระดับ 6% (P<0.05)
เนื่ อ งจากเมื่ อ ระดั บ ของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์
เพิ่มสูงกว่า 4% ท�ำให้สมั ประสิทธิก์ ารย่อยได้ของ
โปรตีนรวมมีแนวโน้มลดลงแบบเส้นโค้งก�ำลังสอง
(Quadratic) อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (P<0.01)
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า สัมประสิทธิก์ ารย่อยได้
ของวัตถุแห้ง สัมประสิทธิก์ ารย่อยได้ของอินทรียวัตถุ
และสัมประสิทธิก์ ารย่อยได้ของโปรตีนรวม มีแนวโน้ม
ลดลงเมื่อระดับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึน้
มากกว่า 4% เนือ่ งมาจากปริมาณโปรตีนรวมทีล่ ดลงใน
CTOPF 6% และปริมาณการกินได้ของโปรตีนรวมทีล่ ด
ลงในแพะกลุม่ ทีไ่ ด้รบั CTOPF 6% เพราะโปรตีนรวมที่
ลดลงส่งผลท�ำให้ประสิทธิภาพกระบวนการหมักย่อย
ของจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นกระเพาะรู เ มนลดลงจึ ง ท�ำ ให้
กระบวนการย่อยได้ของโภชนะลดลง
โดยเฉพาะ
สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารย่ อ ยได้ข องโปรตี น รวมที่ มี ค วาม
สัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ ปริม าณโปรตี น รวมในอาหาร
(van Soest, 1994) สอดคล้องกับการศึกษาของ Dias
et al. (2011) ได้ทำ� การศึกษาการใช้แคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ทร่ี ะดับ 0, 8, 16 และ 24 กรัมต่อกิโลกรัมชานอ้อย
ในแม่โคเนือ้ พบว่า แม่โคเนือ้ ทีไ่ ด้รบั ชานอ้อยหมัก
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ทร่ี ะดับ 0-24 กรัมต่อกิโลกรัม
ชานอ้อย มีสมั ประสิทธิก์ ารย่อยได้ของวัตถุแห้ง และ
สัมประสิทธิก์ ารย่อยได้ของอินทรียวัตถุ ลดลงแบบเส้น
โค้งก�ำลังสอง (Quadratic) เมือ่ ระดับของแคลเซียมไฮ
ดรอกไซด์เพิม่ มากกว่า 16 กรัมต่อกิโลกรัมชานอ้อย
(P<0.01) ท�ำนองเดียวกับสัมประสิทธิก์ ารย่อยของ
โปรตีนรวมในแม่โคเนือ้ ทีไ่ ด้รบั ชานอ้อยหมักแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์มากกว่า 16 กรัมต่อกิโลกรัมชานอ้อยมีแนว
โน้มลดลง (P<0.05) เช่นกัน เมือ่ พิจารณาถึงค่า
สัมประสิทธิก์ ารย่อยได้ของผนังเซลล์ พบว่าแพะกลุม่ ที่
ได้รบั CTOPF ทีร่ ะดับ 2, 4 และ 6% มีคา่ สูงกว่าแพะ
กลุม่ ที่ได้ CTOPF 0% (P<0.01) แต่สัมประสิทธิ์
การย่อ ยได้ข องลิก เซลลูโ ลสของแพะกลุ่ม ที่ ไ ด้ร บั
CTOPF 2, 4 และ 6% มีแนวเพิ่มขึน้ แบบเส้นตรง
(Linear) สูงกว่าแพะกลุ่มที่ได้รบั
CTOPF
0%(P<0.01) อย่างไรก็ตาม พบว่าแพะกลุ่มที่ได้
รับ CTOPF 2 และ 4% มีเปอร์เซ็นต์โภชนะรวมที่
ย่อยได้สงู กว่าแพะกลุ่มที่ได้รบั CTOPF 0% อย่าง
มีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เนื่องจากด่าง
ของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ช่ ว ยลดและท�ำ ลาย
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พันธะลิกโนเซลลูโลส และสลายพันธะโครงสร้าง
น�ำ้ ตาลของเฮมิเซลลูโลสยิ่งไปกว่านัน้ ยังท�ำให้เกิด
การพองตัว และเพิ่ ม ความพรุ น ของพัน ธะลิ ก โน
เซลลูโลส (Pandey et al., 2015) ส่งผลให้
จุลนิ ทรียใ์ นกระเพาะรูเมนสามารถเข้าไปย่อยได้มาก
ขึน้ จึงท�ำให้สมั ประสิทธิก์ ารย่อยได้ของวัตถุแห้ง อิน
ทรียวัตถุ
ผนังเซลล์และลิกโนเซลลูโลสเพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับการศึกษาของสุรเดช (2561) ทีไ่ ด้
ท�ำการศึกษาการใช้ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมัก ทางใบ
ปาล์มน�ำ้ มันหมักยูเรีย 5% ทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมัก
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 5% และทางใบปาล์มน�ำ้ มัน
หมักยูเรียรวมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2.5% เพือ่ ใช้
เป็ นอาหารผสมครบส่วนส�ำหรับแพะ พบว่าแพะกลุม่
ที่ได้รบั อาหารผสมครบส่วนที่มีทางใบปาล์มน�ำ้ มัน
หมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 5% และทางใบปาล์ม
น�ำ้ มันหมักยูเรียรวมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2.5%
มี สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารย่ อ ยได้ข องอิ น ทรี ย วั ต ถุ แ ละ
สัมประสิทธิก์ ารย่อยได้ของผนังเซลล์สงู กว่าแพะกลุม่
อืน่ (P<0.05) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครัง้ นีแ้ สดง
ให้เห็นว่าเมือ่ ระดับของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิม่ ขึน้ สูง
กว่า 4% ท�ำให้สมั ประสิทธิก์ ารย่อยได้ของผนังเซลล์
และเปอร์เซ็นต์โภชนะรวมที่ย่อยได้มีแนวโน้มลดลง
แบบเส้นโค้ง (Quadratic) อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทาง
สถิติ (P<0.01) เนื่องจากปริมาณของโปรตีนรวมใน
อาหารและปริมาณการกินได้ของโปรตีนลดลงส่งผล
ให้การย่อยได้ลงลง สอดคล้องกับการศึกษาของ
Dias et al. (2011) พบว่า เมื่อระดับของแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์สงู กว่า 16 กรัมต่อกิโลกรัมชานอ้อย
ท�ำให้แม่โคเนื อ้ มี สัมประสิทธิ์ การย่อยได้ของผนัง
เซลล์และเปอร์เซ็นต์โภชนะรวมที่ย่อยได้ มีแนว
โน้มลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
Table 4 แพะที่ได้รบั CTOPF ที่ระดับ 2,
4 และ 6% เสริมด้วยอาหารข้น 0.5%BW มี
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้คิดเป็ นหน่วย (Mcal/Kg)
สูงกว่าแพะที่ได้รบั CTOPF ที่ระดับ 0% (P<0.01)
แต่พบว่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ท่ีแพะได้รบั ต่อวัน
(Mcal/day) ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน (P>0.05) อยู่
ในช่วง 0.82-0.73 Mcal/day ซึ่งใกล้เคียงกับค่า
พลัง งานที่ ใ ช้ป ระโยชน์ไ ด้เ พื่ อ การด�ำ รงชี พ ของ
แพะ น�ำ้ หนัก 20 กิ โลกรัม (0.96 Mcal/day) ที่
รายงานโดย NRC (1981)
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Table 4 Effect of calcium hydroxide treated oil palm frond (CTOPF)on apparent digestibility in
goats.
CTOPF1/ (%)
Contrast P-value2/
Item
SEM
0
2
4
6
L
Q
C
Apparent digestibility,%
DM
50.43C 53.96A 53.07AB 51.68BC 0.42
NS 0.001 NS
B
A
A
A
OM
51.30
56.38 56.29 55.87 0.55 0.001 0.002 NS
a
CP
43.53
44.26a 45.01a 41.46b 0.55
NS 0.008 NS
B
A
A
A
NDF
32.02
40.58 39.91 38.82 1.11 0.007 0.004 NS
b
ADF
20.31
26.39a 24.99a 25.67a 1.20 0.008 NS
NS
TDN
53.59C 56.05A 55.40AB 54.91B 0.27 0.03 0.001 NS
ME (Mcal/Kg)
1.75B
1.90A 1.88A 1.83A 0.02
NS 0.003 NS
ME (Mcal/day)
0.74
0.82
0.76
0.75
0.09
NS
NS
NS
Mean with symbol with in same row differ significantly (P<0.01)
Mean with symbol with in same row differ significantly (P<0.05)
1/
CTOPF = calcium hydroxide treated oil palm frond.
2/
L = linear, Q = quadratic, C = cubic.
3/
ME (Mcal/day) = organic matter digestion x 3.8 (Kearl, 1982)
SEM = Standard error of the mean (n=4).
A,B,C
a,b

Table 5 Effect of calcium hydroxide treated oil palm frond (CTOPF) on blood metabolites in goats.
Item
BUN, mg/dl
0 h-post feeding
4
mean
Glucose, mg/d
0 h-post feeding
4
mean
PCV, %
0 h-post feeding
4
mean

0

CTOPF1/ (%)
2
4

2/

Contrast P-value2/
L
Q
C

13.75
15.00
14.37

15.00
15.00
15.00

15.00
14.50
14.75

12.25
14.25
13.25

1.11
1.08
1.01

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

41.50
44.75
43.12

40.50
44.50
42.50

40.00
45.75
42.87

41.75
44.50
43.12

0.87
0.66
0.52

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

27.50
27.75
27.62

28.00
24.75
26.37

26.25
26.00
26.12

27.25
26.25
26.75

1.41
1.70
0.95

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

CTOPF = calcium hydroxide treated oil palm frond
L = linear, Q = quadratic, C = cubic.
SEM = Standard error of the mean (n=4).
1/

6

SEM
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เมแทบอไลท์ของเลือด
Table 5 ของแพะที่ได้รับ CTOPF ที่ระดับ
0, 2, 4 และ 6% เสริมด้วยอาหารข้น 0.5%BW พบว่า
ค่าเมแทบอไลท์ในกระแสเลือด (blood metabolite)
ได้แก่ ค่าเข้มข้นของ BUN, glucose และ PCV ของ
แพะทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05)
ทัง้ ชั่วโมงที่ 0 ก่อนให้อาหาร ชั่วโมงที่ 4 หลังให้
อาหาร และชั่วโมงเฉลี่ยเนื่องมาจากปริมาณการกิน
ได้อิสระของแพะแต่ละกลุ่มที่ไม่แตกต่างกันจึงไม่มี
ผลต่อค่าเมแทบอไลท์ในกระแสเลือด อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาครัง้ นีค้ า่ เฉลี่ยของ BUN อยูใ่ นช่วง
13.25-15.00 mg/dl ซึง่ พบว่าอยูใ่ นช่วงปกติโดย
ระดับปกติของ BUN ในกระแสเลือดของแพะที่ปกติ
จะมีคา่ อยูใ่ นช่วง 11.20-27.70 mg/dl ซึง่ ปั จจัยที่
ส�ำคัญที่มีผลต่อค่า BUN ได้แก่ ปริมาณโปรตีนที่กิน
คุณภาพของโปรตีน และปริมาณ NH3-N ใน
กระเพาะรูเมน (Lloyd,1982) อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ระดับ ของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์เ พิ่ ม ขึน้ มากกว่า
4% ท�ำให้คา่ BUN มีแนวโน้มลดลงแต่ไม่แตกต่าง
กัน (P>0.05) เกิดจากปริมาณโปรตีนรวมและ
ปริมาณการกินได้ของโปรตีนรวมที่ลดลงใน CTOPF
6% ยิ่งไปกว่านัน้ คุณสมบัตขิ องแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ท่ีสามารถตรึง NH3-N ในน�ำ้ ได้ (Pandey et al.,
2015) ท�ำให้ NH3-N ไปเปลี่ยนเป็ นยูเรียที่ตบั ได้นอ้ ย
ลงส่งผลให้คา่ BUN ลดลง สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุรเดช และคณะ (2016) พบว่าแพะลูกผสมพืน้
เมือง 50% ที่ได้รบั อาหารผสมครบส่วน (total
mixed ration, TMR) ที่มีทางใบปาล์มน�ำ้ มันหมัก
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 5% มีคา่ BUN เฉลี่ยเท่ากับ
14.39mg/dl เมื่อพิจารณาถึงปริมาณความเข้มข้น
ของ glucose ในกระแสเลือดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 43.1242.50 mg/d ซึง่ ปริมาณความเข้มข้นของ glucose
ในกระแสเลือดของแพะทดลองต�่ำกว่าค่าปกติ โดย
ระดับปกติของ glucose ในกระแสเลือดของแพะอยู่
ในช่วง 50-75mg/d (Keneko, 1980) อาจเนื่องจาก
ปริมาณของอาหารข้นที่แพะได้รบั น้อยและไอออน
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท่ีแตกตัวไปจับตัวกับกรด
โพรพิโอนิก (propionic acid, C3) ท�ำให้เกิดเกลือ
แคลเซียมโพพิโอเนต (calcium propionate) ซึง่
ละลายน�ำ้ ได้บางส่วน (Zhang and Shahbazi,
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2011) ท�ำให้ปริมาณกรด C3 ที่ถกู ดูดซึมในผนัง
กระเพาะรู เ มนลดลงส่ ง ผลให้ค วามเข้ม ข้น ของ
กลูโคสในกระแสเลือดต�่ำลง โดยปกติแล้ว C3 จาก
การหมักอาหารข้นในกระเพาะรู เมนจะเป็ นสารตัง้
ต้นในการสังเคราะห์กลูโคส (เมธา, 2533) และ
ปริมาณ PCV เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 27.62-26.21% ใกล้
เคียงกับปริมาณPCV ของแพะลูกผสมพืน้ เมืองไทยแองโกลนูเบียน 50% โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วง 25.3732.50% (ณัฐฐา, 2552; สุรเดชและคณะ, 2560)
สอดคล้องกับรายงานของ Jain (1993) ที่ได้รายงาน
ว่าปริมาณ PCV ปกติในแพะอยูใ่ นช่วง 22-38%
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
การน�ำ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ท่ี ร ะดั บ
0-6% มาปรับปรุงคุณภาพทางใบปาล์มน�ำ้ มัน ไม่
ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้อย่างอิสระและ
ปริมาณการกิ นได้ของโภชนะในแพะท�ำนองเดียว
กับค่าเมแทบอไลท์ในกระแสเลือดแพะ พบว่าระดับ
ของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ค่ า
Blood glucose, BUN และ PCV แต่เมื่อเพิ่มระดับ
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์มากกว่า 4% ท�ำให้
สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะลดลงเนื่องจาก
ปริมาณโปรตีนที่ลดลง ดังนัน้ ระดับแคลเซียมไฮดร
อกไซด์ท่ีเหมาะสมในการปรับปรุ งคุณภาพทางใบ
ปาล์มน�ำ้ มันควรอยูท่ ่ีระดับ 2-4% แต่ไม่ควรใช้มาก
เกิน 4% เนื่องจากท�ำให้โปรตีนรวมในอาหารลดลง
จึ ง ส่ ง ผลต่ อ สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารย่ อ ยได้ข องโภชนะ
อย่างไรก็ตาม หากมีการน�ำแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ไปใช้ควรมีการเติมยูเรียหรือกากน�ำ้ ตาลลงไปเพื่อ
เพิ่มไนโตรเจนและท�ำให้จุลินทรียใ์ ช้ประโยชน์จาก
ไนโตรเจนได้ดีระหว่างกระบวนการหมักและเพิ่ม
ความสมดุลของไนโตรเจนในกระเพาะรูเมน
เอกสารอ้างอิง
จารุณี อิ่มเอิบ, อังคณา หาญบรรจง, องอาจ อินสังข์
และอรุณี อิงคกุล. 2551. องค์ประกอบ
ทางเคมีและค่าการสลายตัวในกระเพาะ
รูเมนของวัตถุแห้ง และอินทรียวัตถุของ
ทางใบปาล์มน้ำ�มัน. น.235-244. ใน:
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ณัฐฐา รัตนโกศล. 2552. การใช้ทางใบปาล์มน้ำ�มัน
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