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บทคดัยอ 

งานทดลองที่ 1 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารตอ

ปริมาณการกินได กระบวนการหมกัในกระเพาะรูเมน เมแทบอไลทในกระแสเลือด และสมดุลไนโตรเจนของ

แพะ โดยศึกษาในแพะน้ําหนักเฉลี่ย 26+3.0 กิโลกรัม ใชแผนการทดลองแบบ 4x4 จัตุรัสลาติน แพะไดรับ

อาหารผสมเสร็จที่มีระดับกลีเซอรีนดิบ 0, 5, 10 และ 20% ในสูตรอาหาร ตามลําดับ ใหแพะไดรับอาหาร

ผสมเสร็จอยางเต็มที่ ผลการทดลอง พบวาปริมาณการกินไดทั้งหมดของวัตถุแหง และสัมประสิทธิ์การยอยได

ของโภชนะ (DM, OM, CP, EE, NDF, and ADF) มีคาใกลเคียงกัน (P>0.05) คาความความเขมขนของ

กลูโคส BHBA และคา PCV ในกระแสเลือดมีคาใกลเคียงกัน (P>0.05) แตคาอินซูลินในกระแสเลือดมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.002) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น 

ขณะที่คาความเปนกรด-ดาง แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และ BUN มีคาใกลเคียงกัน (P>0.05) ยกเวนกลุมที่

ไดรับกลีเซอรีนดิบ 20% มีคาต่ํากวากลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 10% คาความเขมขนของกรดไขมันระเหยได

ทั้งหมด ประชากรจุลินทรีย และการใชประโยชนของไนโตรเจนมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) จาก

ผลการทดลองนี้ สามารถใชกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จระดับ 20% ในสตูรอาหารแพะ 

งานทดลองที่ 2 ศึกษาถึงผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตอสมรรถภาพการ

เจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณคาทางโภชนาการของเนือ้แพะ จํานวน 24 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 17.4+ 1.8 

กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design) ใหแพะไดรับ

อาหารผสมเสร็จที่มีระดับกลีเซอรีนดิบ 4 ระดบั (0, 5, 10 และ 20% DM) แบบเต็มที่ (ad libitum) ทําการ

ฆาแพะเมื่อเลี้ยงครบกําหนด 91 วัน บันทึกน้ําหนักซากอุน และองคประกอบซาก วัดพื้นที่หนาตัดเนื้อสัน 

คาแรงตัดผานเนื้อ และองคประกอบทางเคมีของกลามเนื้อ ผลการทดลอง พบวาน้ําหนักตัวเพิ่ม ปริมาณการ

กินไดของอาหารทั้งหมด (วัตถุแหง) อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลีย่นอาหารเปนน้าํหนักเพิม่ของ

แพะไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ทํานองเดียวกับ คุณลักษณะทางซาก และคุณคาทางโภชนาการของ

เนือ้แพะทั้ง 4 กลุม พบวาไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่ คากลูโคส และ BHBA ในกระแสเลือด

มีคาใกลเคียงกัน (P>0.05) แตคาอินซูลินในกระแสเลือดมีความแตกตางกัน (P<0.05) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

ในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.01) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มข้ึน 

ตนทุนทั้งหมด พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) แตตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวแพะที่เพิ่ม 1 

กิโลกรัม และตนทุนทั้งหมดตอน้ําหนักตัวแพะที่เพิ่ม 1 กิโลกรัม พบวามีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, 

P= 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มข้ึน ขณะที่ กําไรเมื่อหัก

จากการรวมตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงแพะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.04) ตามระดับกลี

เซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองนี้สามารถสรุปไดวา สามารถใชกลีเซอรีนดิบ

เปนแหลงพลังงานทดแทนขาวโพดในอาหารผสมเสร็จระดับ 20% ไดในสูตรอาหารแพะโดยไมมีผล

สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก คุณคาทางโภชนาการของเนือ้แพะ และเมแทบอไลทในกระแส

เลอืด และมีกําไรเมื่อหักจากการรวมตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงแพะมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
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Abstract 

Experiment I. This experiment was conducted to evaluate the effects of increasing 

concentrations of crude glycerin (CGLY) in diets on nutrient utilization, ruminal 

fermentation characteristics, and nitrogen utilization of goats. Four male crossbred goats, 

with an average initial weight of 26±3.0 kg, were randomly assigned according to a 4×4 

Latin square design. Treatments diets contained 0, 5, 10, and 20% of dietary DM of CGLY. 

Based on this experiment, there were no significant differences (P>0.05) among treatment 

groups regarding DM intake and digestion coefficients of nutrients (DM, OM, CP, EE, NDF, 

and ADF). Likewise, mean serum glucose, BHBA, and PCV concentrations were not affected 

(P>0.05) by dietary treatments, whereas serum insulin concentration linearly increased (L, P 

= 0.002) with increasing the amount of CGLY supplementation. Ruminal pH, NH3-N, and 

BUN concentration were unchanged by dietary treatments, except for 20% of CGLY, NH3-N, 

and BUN were lower (P<0.05)  than for the diets 10% of CGLY, while the difference 

between the diets 0, 5, and 20% of CGLY were not significant. The amount of N absorption 

and retention were similar among treatments. Based on this study, CGLY levels up to 20% 

in total mixed ration could be efficiently utilized for goats. 

Experiment II. The objective of this study was to examine performance, carcass 

traits, muscle chemical composition, and blood metabolites of goats fed diets with 

different levels of crude glycerin. A total of 24 goats (17.4+ 1.8 kg of initial BW) were 

randomly assigned to 4 CGLY levels (0, 5, 10, and 20% of TMR DM). The diets were fed for 

ad libitum intake. Goats were slaughtered after 91 d of study. Hot carcass weight, carcass 

traits were recorded. The area, Warner-Bratzler shear force, and muscle chemical 

composition were determined. CGLY level did not affect final BW, DMI, ADG, and feed 

efficiency (G:F). Similarly, carcass characteristics, and muscle chemical composition were 

unaffected by treatment. Also, no apparent effects on blood glucose and BHBA were 

detected, but serum insulin increased linearly as CGLY increased. 

 Total cost did not differ among treatments (P>0.05), but feed cost, and total cost 

per 1 kg BW gain decreased linearly as CGLY concentrations increased (L, P= 0.01 and 0.05, 

respectively). Whereas income over total cost increased linearly as CGLY concentrations 

increased (L, P= 0.04) when compared with the 0 % CGLY. We concluded that CGLY 

addition of up to 20% in diet of finishing goats did not negatively affect performance or 

carcass characteristics. Moreover, goats fed diet containing CGLY substitution for corn grain 

had lower feed cost/gain and higher profit. 

Keywords: Crude glycerin, nutrient digestibility, growth performance, carcass characteristics, 

goat 
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บทท่ี 1 
 

ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะกระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ 

Effects of Crude Glycerin in Goat Ration on Nutrient Utilization, Rumen 

Fermentation, Nitrogen Balance and Growth Performance of Goats 

 

1.1 บทนํา 

ปาลมน้ํามัน (Elaeis guineensis) เปนพืชยืนตนที่มีการปลูกไดเฉพาะในพื้นที่เขตรอนชื้นของโลก (เสนรุง 

10o N-S) ปจจุบันมีประเทศที่ปลูกพืชชนิดนี้ จํานวน 42 ประเทศ การขยายตัวของพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเกิดขึ้นอยาง

รวดเร็วในชวงเวลา 30 ปที ่ผานมา โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย สําหรับประเทศไทย ยังมีการ

เพาะปลูกปาลมน้ํามันนอยอยูเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศดังกลาว (1.4 ลานไร หรือ 0.02% ของพื้นที่เก็บเก่ียวทั้ง

โลก) (ธีระ, 2547) แตปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตไดมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้าํมันปาลมเพิม่ขึ้นอยาง

รวดเร็ว เพื่อตอบสนองการผลิตพลังงานทางเลือก (alternative energy) ในการแกไขปญหาความตองการใชน้ํามัน 

และพลังงานในประเทศทีสู่งเพิม่มากขึน้ และเปนแหลงพลังงานทดแทนน้าํมันในอนาคต ตลอดจนการไดรับการ

สนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลเพือ่ใหการผลิตพืชน้ํามันเปนแหลงพลังงานทางเลือก เชน การผลิตไบโอดีเซล 

(biodiesel production) เปนตน 

ไบโอดเีซล (biodiesel หรือ methyl esters) คือ พลังงานทดแทนธรรมชาติจากน้ํามันพืช หรือสัตว ซึ่งเปน

สารประกอบอินทรียประเภทไตรกลีเซอไรด นํามาผานกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา transesterification โดยทํา

ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล (เมทานอล หรือเอทานอล) มีกรดหรือดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาไดเปนไบโอดีเซล และกลีเซอรีน 

หรือกลีเซอรอลดิบ (crude glycerin หรือ crude glycerol) (ชาคริต และคณะ, 2545) ซึ่งกลีเซอรีนดิบ เปนผลิตภัณฑ

พลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และเปนผลิตภัณฑพลอยไดหลักของกระบวนการหมักเอทานอล (Michnick et 

al., 1997) ปจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการผลิตไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (Crandell, 2004) และ

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีพบวา กลีเซอรีนดิบมีสวนประกอบที่เปนไขมัน (lipid) อยูประมาณ 25-35 

เปอรเซ็นต กรดไขมันที่พบคือ ปาลมมิติก (palmitic, C16:0) สเตยีริก (stearic, C18:0) โอเลอิก (oleic, C18:1) และลิ

โนเลอิก (linoleic, C18:2) มีแรธาตุปลีกยอยที่พบ ไดแก แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส 

และกํามะถัน พบอยูในปริมาณ 4-163 ppm (Thompson and He, 2006) โดยกลีเซอรีนดิบที่มีสวนประกอบของกลี

เซอรีนบริสุทธิ์ 86.95 เปอรเซ็นต มีคาพลังงานรวม (GE) เทากับ 3,625 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (Dozier et al., 2008) ซึ่ง

สามารถนํามาใชทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทใหพลังงานได (Cerrate et al., 2006; Donkin et al., 2009) และ

ยังชวยลดตนทุนการผลิตมากกวาแหลงวัตถุดิบพลังงานอ่ืนๆ ที่มีราคาแพง เชน กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว และขาวโพด 

เปนตน  

กลีเซอรีนดิบเปนของเหลวหนืดมีสีน้ําตาลเขม มีกลิ่นของเมทานอล หรือแอลกอฮอลที่เจือปนอยูเล็กนอย 

อาจจะมีสารอินทรีย และสารอนินทรียปนเปอนในปริมาณที่สูง ซึ่งลักษณะทางเคมีของกลีเซอรีนดิบจะแตกตางกันไป

ตามชนิดของวัตถุดิบ หรือพืชน้ํามันที่นํามาใชเปนสารตั้งตนในการผลิต ปริมาณของสารเคมีทีใ่ชในการทําปฏิกิริยา 
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และชนิดของสารที่ใชในการเรงปฏิกิริยาเคมี กลีเซอรีนดิบถานํามาผานกระบวนการกลั่นทําใหบริสุทธิ์จะไดกลีเซอรีนที่

มีลักษณะที่ใสขึ้น และมีสิ่งปนเปอนนอยลง (Dozier et al., 2008) และปลอดภัยสําหรับใชเปนอาหารสัตว (FDA, 

2007) ซึ่งกลีเซอรีนมีศักยภาพสามารถทดแทนวัตถุดิบในสูตรอาหารที่มีแปงเปนองคประกอบหลักไดบางสวน เพราะ

กลีเซอรีนสามารถถูกเปลี่ยนไปเปนกรดโพรพิโอนิค (propionic acid) ในกระเพาะรูเมน และเปนสารตั้งตนสําหรับ

การสงัเคราะหกลโูคสทีต่บัโดยผานกระบวนการ gluconeogenesis (Johns, 1953; Krehbiel, 2008) จากการศึกษา

การใชกลีเซอรีนในอาหารโคขุนพบวา ไมมีผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของโคขุน 

(Versemann et al., 2008; Mach et al., 2009; Parsons et al., 2009) และสามารถเสริมทดแทนขาวโพดในสูตร

อาหารโคนมได 15% (วัตถุแหง) โดยไมมีผลตอผลผลิต และองคประกอบทางเคมีของน้าํนม (DeFrain et al., 2004; 

Donkin et al., 2009) สวนในแกะขุน Musselman et al. (2008) รายงานการใชกลีเซอรีนที่ระดับ 0, 15, 30 และ 

45% ของวตัถุแหง พบวาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากยังมีความผันแปร แตมีแนวโนมลดลงเมื่อใชกลีเซอ

รีนที่ระดับมากกวา 30% ขณะที่ ระดับ 0-15% ไมมีความแตกตางกัน (Gunn et al., 2010a, b) 

อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยมีการศึกษาถึงองคประกอบทางเคมี และการใชประโยชนไดของกลีเซอรีนดิบเพื่อใช

เปนวัตถุดิบทดแทนในอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องนอยมาก โดยเฉพาะการใชในอาหารแพะ จากหลักการ และเหตุผลดังกลาว

ขางตน การศึกษาครั้งนี ้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงคุณคาทางอาหารในสูตรอาหารแพะตอการยอยไดของโภชนะ 

กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน สมดลุไนโตรเจน สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซาก เพื่อเปนประโยชน

ตอการตัดสินใจเลือกใชระดับที่เหมาะสมในสูตรอาหารแพะ ตลอดจนเพือ่จะใชเปนขอมูลพืน้ฐานในการประยุกตใชใน

การเพิ่มคุณภาพอาหารสัตวเพือ่สงเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตวในระดับอุตสาหกรรมตอไปใน

อนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณคาทางโภชนาการของกลีเซอรีนดิบ และผลการเสริมกลีเซอรีนดิบระดับตางๆ ที่มีผลตอการใช

ประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ประชากรจุลินทรีย สมดุลไนโตรเจน สมรรถภาพการ

เจริญเติบโต และคุณภาพซากของแพะเนื้อ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของกลีเซอรีนดิบ และผลการเสริมกลีเซอรีนดิบระดับตางๆ ทีม่ีผลตอการใช

ประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ประชากรจุลินทรีย สมดุลไนโตรเจน สมรรถภาพการ

เจริญเติบโต และคุณภาพซากของแพะเนือ้ 

 

1.4 ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

การศึกษาวจิยั และพัฒนาการใชทรัพยากรอาหารสัตวที่มีศักยภาพในทองถ่ิน (local feed resources) หรือ

วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่มีราคาถูก มาใชประโยชนหรือทดแทนวัตถุดิบ

อาหารสัตวที่มีราคาแพง หรือขาดแคลน เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหการผลิตสัตวมีตนทุนต่ําลง เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

สามารถแขงขันได ซึ่งกลีเซอรีนดิบ เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ปจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน
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ตามปริมาณการผลิตไบโอดีเซลที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และจากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี พบวา กลีเซอรีนดิบมี 

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ประมาณ 86.95% ของกลีเซอรีน และมีสวนประกอบที่เปนไขมัน มีแรธาตุปลีกยอยที่พบ ไดแก 

แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส และกํามะถัน ซ่ึงสามารถนํามาใชทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว

ประเภทใหพลงังานได โดยมีสมมุติฐานคือ 
 

1.4.1 การใชกลีเซอรีนดิบที่ไดจากกระบวนการผลติไบโอดเีซลเปนจํานวนมาก สามารถนํามาใชทดแทนวัตถุดิบ

อาหารสัตวประเภทใหพลังงาน เชน ขาวโพดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยลดตนทุน และเพิ่มการใชวัตถุดิบที่เปน

เศษเหลือทางการเกษตรเปนอาหารสัตวไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 การเสริมกลีเซอรีนดิบทีไ่ดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแปรรูปรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ เปนอาหารขน 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องเพื่อเพิ่มผลผลิต และ

คุณภาพของเนื้อ และนมสามารถปฏิบัติไดโดยใชอาหารสัตวในทองถ่ิน 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ  

ทราบถึงผลการเสริมกลีเซอรีนดิบระดับตางๆ ที่มีผลตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมักใน

กระเพาะรูเมน ประชากรจุลินทรีย สมดุลไนโตรเจน สมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแพะเนื้อ และ

สามารถเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ วารสารทางวิชาการทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ 

 

1.6 หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

- กรมปศุสตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- สถาบนัการศึกษาทางการเกษตร และเกษตรกรทัว่ไป 

 



 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เร่ือง “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” พ.ย. 2556 

4 

บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาเก่ียวกับผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ

กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ และนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 2.1 สถานการณการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง และการผลิตแพะในประเทศไทย 

 2.2 บทบาทของจุลินทรียตอการยอยสลายอาหารในสัตวเค้ียวเอ้ือง 

 2.3 สถานการณการเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีน 

2.4 เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของการใชประโยชนกลีเซอรีน 
 

2.1 สถานการณการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองในประเทศไทย 

 2.1.1 การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองในประเทศไทย 

 ปจจุบันการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องในเมืองไทยมีการขยายเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะมีความตองการ

บริโภคทั้งเนื้อ และนมเพิ่มขึ้นทุกป อีกทัง้นโยบายของรัฐบาลไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวเพิ่มมากขึ้น 

โดยไดมีการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 6-11 (พ.ศ. 2530-2559) อยางเดนชัด

โดยมียุทธศาสตร ดังนี้  

 1) ถายทอดเทคโนโลยีโดยการสงเสริม และพัฒนาอาชีพ 

 2) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรโดยพัฒนาแหลงน้ํา  

 3) ระบบสนับสนุนและชวยเหลือ โดยการจัดการหาแหลงเงินทุนใหเกษตรกร และหาอาชพีเสริมในครัวเรือน  

 ดังนั้น เมื่อมาดูถึงขีดความสามารถในการผลิตของสัตวเคี้ยวเอื้องตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 (Table 2.1) 

พบวา ประชากรโคเนื้อ โคนม แพะ และแกะ เพิ่มข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 ยกเวน กระบอืทีป่ระชากรลดลง 
 

Table 2.1 Distribution of beef, dairy cattle, buffalo, goat, and sheep numbers in Thailand (million heads) 

2007-2011 

Years Beef cattle Dairy cattle Buffaloes Goat Sheep 

2007 6.48 4.95 1.60 0.44 0.050 

2008 6.70 4.94 1.74 0.37 0.043 

2009 6.65 4.95 1.69 0.38 0.040 

2010 6.50 5.25 1.67 0.38 0.043 

2011 5.89 5.56 1.62 0.42 0.051 

ท่ีมา: สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
 

 เมือ่มาดูศักยภาพตอการผลิตของสัตวเคีย้วเอือ้งขนาดเล็กภายในประเทศ และเปนสินคาสงออกไปยัง

ตางประเทศ พบวาแพะ และแกะในป พ.ศ. 2553–2554 มีประชากรเพิ่มข้ึนจาก 380,904 ตัว เปน 427,567 ตัว และ 

43,404 ตัว เปน 51,151 ตัว ตามลําดับ (กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ, 2555) โดยในป พ.ศ. 2554 มีจํานวนแพะ
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ทั้งหมด 427,567 ตัว เปนแพะเนื้อ จํานวน 394,204 ตัว คิดเปน 92% และแพะนมจํานวน 33,363 ตัว คิดเปน 8% 

ตามลําดับ ขณะที่ จํานวนแกะในป พ.ศ. 2554 ไดเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2553 จํานวน 8,596 ตัว โดยเพิ่มขึ้นคิดเปน 

19.93% ตามลําดับ 

 ดังนั้น เพื่อจะสงเสริมธุรกิจการผลิตเนื้อที่มีคุณภาพดีจากแพะ แกะ โคเนื้อ และนมคุณภาพดีจากโคนม และ

ลดการนําเขาจากตางประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที ่จะตองมีการศึกษาองคความรูในดานอาหารสัตวใหมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากอาหารนับไดวาเปนปจจัยหลักที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหผลผลิต ตลอดจนผลตอบแทนความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ ในขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงของโปรตีน และพลังงานที่ใชอยูใน

ปจจุบันคือ กากถ่ัวเหลือง และขาวโพดเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกากถั่วเหลือง และขาวโพดเปนสินคาที่ผลิตไดไมเพียงพอ

ตอความตองการใชภายในประเทศ ตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งสวนใหญนําเขามาเพื่อผลิตเปนน้ํามันสําหรับบริโภค 

และใชเปนแหลงพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว สงผลตนทุนการผลิตสัตวสูงขึ้น ดังนั้น จึงจําเปนตองหาวัตถุดิบ

ชนิดอ่ืนที่มีคุณคาทางโภชนะที่ใกลเคียงกัน แตมีราคาถูกกวา และหาไดงายในทองถ่ินมาทดแทน 
 

 2.1.2 การผลิต และรูปแบบการเลี้ยงแพะในประเทศไทย 

 แพะ (Capra hircus) และมีชื่อเรียกเปนภาษาสามัญวา goat แพะที่เลี้ยงกันอยูในปจจุบัน คือแพะบาน 

(domestic goat) ซึง่เปนแพะทีไ่ดรับการพัฒนามาจากแพะปา (wild goat) ในกลุม Bezoar เปนสัตวเค้ียวเอ้ือง

ขนาดเล็ก จะพบอยูทั่วไปในประเทศที่กําลังพัฒนา ยุโรปตอนใต เอเชีย เอธิโอเปย อาระเบียตอนใต และอินเดียตอน

ใต และเมื่อพิจารณาการบริโภคเนื้อแพะพบวา มีมากที่สุดในแถบทวีปเอเชีย และแอฟริกา โดยเฉพาะในประเทศ

อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ มีการผลิตแพะประมาณหนึ่งในสามของการผลิตสัตวชนิดอ่ืนๆ และการบริโภคเนื้อ

แพะมีมากในชุมชนที่ไมบริโภคเนื้อสุกร ไดแก ชาวมุสลิม และชาวยิว หรือชุมชนที่ไมบริโภคเนื้อโค (Dhanda et al., 

2003a) เชน ชาวฮินดู ซึ่ง Devendra and Burns (1983) รายงานวา ความตองการเนื้อแพะมีเกือบทุกสวนในเขต

รอน และสวนอ่ืนๆ ของทวีปแอฟริกา ที่ชอบรับประทานเนือ้แพะมากกวาเนือ้แกะ ทําใหในปจจุบันจํานวนประชากร

แพะมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน ถาเปรียบเทียบกับสัตวเคี้ยวเอื้องที่เปนสัตวเศรษฐกิจ เชน โค กระบือ และแกะ พบวาแพะมี

สัดสวนประมาณ 16% ของสัตวเค้ียวเอ้ืองในโลก และประเทศอินเดียเปนประเทศมีการเลี้ยงแพะมากที่สุดในโลก คือ

มากกวา 15% ของแพะทั้งหมด 

 พันธุแพะในโลกที่มีการเลี้ยงมีประมาณ 74 พันธุ แบงเปนพันธุ แพะที ่เลี ้ยงเพือ่การผลิตเนือ้อยางเดียว

ประมาณ 16 พันธุ และที่เหลือเกือบทั้งหมดเปนพันธุก่ึงเนื้อก่ึงนม สวนที่เปนพันธุนมนั้นมีอยูเพียงไมกี่พันธุ แพะพันธุ

เนื้อที่สําคัญคือ พันธุบอร (Boer) นูเบียน (Nubian) ฟเจียน (Fijian) และสิโรหิ (Sirohi) เปนตน (สมเกียรติ, 2528ก) 

สวนมากแลวเนื้อแพะที่ใชบริโภคกันอยูในแถบเอเชีย และแอฟริกามักมาจากแพะลูกผสมระหวางพันธุนมจากยุโรปกับ

พันธุพื้นเมืองของประเทศตางๆ เชน ลูกผสมระหวางแพะพื้นเมืองกัตจาง (Katjang) ทีพ่บในประเทศมาเลเซียกับพันธุ

แองโกลนูเบียน (Devendra and Burns, 1983) และเนื่องจากแพะเปนสัตวเคี้ยวเอื้องที่มีขนาดเล็ก สามารถกิน

อาหารไดหลายประเภท และไมคอยเลือกกินอาหาร มีความทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี งายตอการเลี้ยงดู 

และเจริญเติบโตขยายพันธุไดเร็วจนกระจายไปทุกประเทศทั่วโลก ในขณะเดียวกัน แพะแตละกลุมก็ไดรับการพัฒนา

เพื่อใหเหมาะสมตอภูมิประเทศ หรือสภาพแวดลอม และใหเหมาะสมตอความตองการของแตละชุมชนดวย โดย
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วตัถุประสงคในการเลีย้งจะแตกตางกันออกไป สําหรับเกษตรกรในประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะพันธุพื้นเมือง โดยเลี้ยง

ไวเพื่อบริโภคเนื้อเปนหลัก (สมเกียรติ, 2528ก) 

 การเลี้ยงแพะในประเทศไทยมีมานานแลว มีการเลี้ยงกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย สวนใหญเลี้ยง

เพื่อใชในการบริโภคทั้งเนื้อ และนม แตนิยมเลี้ยงกันมากในภาคใต โดยพบในหมูชุมชนชาวมุสลิม (ประมาณ 95%) 

(สมเกียรติ, 2528ข; วินัย, 2542) คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายอินเดีย และปากีสถาน แตก็เปนสวนนอย ซึ่งการ

เลี้ยงยังเปนอาชีพรอง หรืออาชีพเสริมเทานั้น เชน เลี้ยงไวใตถุนบาน ในสวนริมบาน ในนา ในสวนยางพารา ในสวน

มะพราว หรือในสวนผลไมอ่ืนๆ สวนที่จะเลี้ยงจริงๆ เปนอาชีพหลักนั้นมีนอยมาก จะเลี้ยงกันระหวาง 2–5 ตัว (ที่เลี้ยง

จํานวนมากๆ เปน 100 ตัวนั้น จะเปนผูเลี้ยงในลักษณะก่ึงพอคาก่ึงเกษตรกรที่ไดรวบรวมซื้อแพะมาเปนจํานวนมากๆ 

เพื่อรอจําหนายตอไปอีกทอดหนึ่ง การเลี้ยงแพะในภาคใตถือเปนสวนหนึ่งในระบบสังคม และวัฒนธรรม 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งเก่ียวของกับความเชื่อทางศาสนา สวนใหญจะเปนชาวมุสลิมนิยมเลี้ยงกันไวประจําบาน ใตถุนเรือน 

หรือเลี้ยงไวไมแสดงความเปนเจาของ โดยปลอยใหแพะหากินเองในหมูบาน ตามถนนหนทาง ดวยความศัทธา และ

ความเชื่อมั่นในศาสนาวา แพะเปนสัตวที่เรียกวา “บรีกัด” (แปลวา สิ่งที่เปนสิริมงคล) จึงเปนสัตวชนิดเดียวที่ไมเกิด

กรณีขโมยแพะ เพราะถือวาเปนบาปอยางรายแรง 

สําหรับในป พ.ศ. 2554 จํานวนแพะในประเทศไทยมีจํานวน 427,567 ตัว (กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ, 

2555) เมือ่เปรียบเทียบเปนรายภาค พบวาภาคใตมีแพะมากที่สุด (53.1%) รองลงมาคือ ภาคกลาง (24.4%) 

ภาคเหนือ (20.2%) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ําสุด (2.3%) ตามลําดับ จังหวัดที่มีจํานวนแพะในป พ.ศ. 2554 

มากที่สุด คือ จังหวัดยะลา มีแพะจํานวน 41,036 ตัว คิดเปน 9.60% รองลงมาคือ จังหวัดปตตานี ประจวบคีรีขันธ 

สงขลา และนราธิวาส ตามลําดับ 

 แพะพื้นเมืองไทยมีรูปรางลักษณะของรางกายเชนเดียวกับแพะพืน้เมืองในประเทศมาเลเซีย แตแพะพื้น

เมืองไทยที่เลี้ยงแบบพื้นบานจะมีขนาดลําตัวเล็กกวาแพะพันธุแกมบิงกัตจาง (Kambing Katjang) ของประเทศ

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีดั้งจมูกตั้งตรงเปนสันจากระหวางตาจนถึงปลายจมูก ใบหูมีขนาดเล็ก และตั้งตรง สีขน

ไมคงที่ เชน สีดําปลอด สีน้ําตาลแถบดํา สีเทา หรือสีน้ําตาลทั้งตัว หรือแบบสีผสมเพศผูจะมีขนยาวตั้งชันเปนแผงที่

สวนบนของลําคอ และขนแนวสันหลังมีสีน้ําตาล และดํา บางตัวอาจมีสีขาว หรือเหลืองปะปนลําตัวดวย เพศผูสวน

ใหญจะมีเครา ตัวเมียจะมีนอย มีเขาทั้งเพศผู และเพศเมีย (สมเกียรติ และคณะ, 2544) และจากการศึกษาของสุร-

ศักดิ์ และคณะ (2544) รายงานวา แพะพื้นเมืองไทยมีขนสีน้ําตาล สีดํา สีขาว และสีน้ําตาล-ขาว 65, 13.1, 6.6 และ 

6.6% ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังพบแพะพันธุนี้ในประเทศอินโดนีเซีย และฟลิปปนส สําหรับแพะพันธุตางประเทศที่

นําเขามาทดลองเลีย้งในประเทศไทยมีหลายพันธุ เชน พันธุซาเนน (Saanan) เพื่อการผลิตนม และแพะพันธุบอร 

(Boer) แพะพันธุแองโกลนูเบียน (Anglo-Nubian) และพันธุจามนาปารี (Jamnapari) เลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อเปนหลกั 

 แพะเปนสัตวที่เลี้ยงงาย หากินเกง กินอาหารไดหลายประเภท และทนทานตอสภาพแวดลอมที่ทุรกันดารได

ดี โดยทั่วไปลักษณะการเลี้ยงแพะในชนบทไทยมี 3 วีธี คือ 1) เลี้ยงแบบปลอย 2) เลี้ยงแบบผูกลาม และ 3) เลี้ยงแบบ

ขังคอก ในบางทองที่จะใชวิธีการเลี้ยงแพะแบบผสมผสานกันทั้ง 3 วิธี (สมเกียรติ, 2528ข) ขณะที่ บุญเสริม (2546) 

รายงานวา ระบบการเลี้ยงแพะในประเทศไทยสามารถแบงได 4 ระบบ ไดแก 
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 1) ระบบการเลี้ยงแบบขังคอก หรือเก่ียวหญาใหกิน (cut and carry) ระบบนี้มีการจัดการที่คอนขางดี โดยผู

เลี้ยงจุตองหาอาหารและน้ําใหสัตวกิน จึงไมคอยไดรับความนิยมเพราะสิ้นเปลืองแรงงาน และเงินทุน แตอาจจะพบได

ในการเลีย้งแพะนม  

 2) ระบบการเลีย้งแบบปลอย (extensive grazing หรือ free-to-roam) ผูเลี้ยงจะปลอยใหแพะออกหากิน

โดยอิสระในชวงเชา-บาย และจะนําสัตวเขาคอกในชวงเย็น  

 3) ระบบการเลี้ยงแบบผูกลาม (tethering) ผูเลี้ยงจะใชเชือกผูกคอสัตวไวกับเสาหลัก หรือตนไมที่มีหญาให

สัตวกินอยางเพียงพอ และมีการเคลื่อนยายพื้นที่ที่สัตวเล็มกินหญาไปเร่ือยๆ ระบบนี้เหมาะกับการเลี้ยงแพะจํานวนไม

มากนกั  

 4) ระบบการเลี้ยงแบบผสมผสาน (integration with tree plantation) เชน การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา 

สวนมะพราว สวนปาลมน้ํามัน ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้จะพบมากในภาคใตของไทย  

 การเลี้ยงแพะสวนใหญของเกษตรกรเกือบทั้งหมด (95%) ซึ่งเลี้ยงไว 2–5 ตัว นิยมเลี้ยงแบบปลอยอิสระ 

หรืออาจกลาวไดวาเปนการเลี้ยงแบบตามยถากรรม ไมมีคอกแพะใหอยูอาศัย แพะทุกตัวที่เลี้ยงจะตองชวยตัวเองทุก

อยางเพื่อความอยูรอดชีวิต เสาะหาหญา ใบไม หรือสิ่งที่กินไดดวยตัวเอง หาที่นอนหรืออาศัยหลบแดด บังฝนเอง สวน

ใหญ ไดแก ใตถนุเรือน หรือยุงฉาง และใตรมไมชายคา กรณีที่เลี้ยงมากกวา 6 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว ผูเลี้ยงอาจทําคอก

ที่อยูอาศัยบางเพียงบังแดด และฝนเทานั้น องคประกอบอื่นไมมี แตสําหรับผูเลี้ยงมากกวา 10 ตัว จะปลูกสรางคอก

แข็งแรงมั่นคง และเปนคอกขังแบบรวม แตในปจจุบันไดมีเกษตรกรบางรายไดปรับปรุง และพัฒนาการเลีย้งแพะใหดี

ข้ึน โดยมีการสรางโรงเรือนที่ถูกลักษณะนิสัยของแพะ และมีการปลูกหญาพันธุดีสําหรับใชในการเลี้ยงแพะ 

 แพะสวนใหญทีเ่ลีย้งกันอยูในชนบทของประเทศไทย เปนแพะพืน้เมือง การเลีย้งแพะโดยทัว่ไป จึงอาศัย

อาหารที่มีอยูแลวตามธรรมชาติไมมีการใหอาหารเสริม (สมเกียรติ, 2528ก) ซึ่งการเลี้ยงแพะใหไดผลผลิตดีนั้น แพะ

จะตองไดรับโภชนะทีจ่ําเปนในระดับทีเ่หมาะสม และผูเลีย้งตองมีความเขาใจระบบการยอยอาหารของแพะ ความ

ตองการโภชนะสําหรับผลผลิตระดับตางๆ ปจจัยที่มีผลตอความอยากอาหาร หรือปริมาณอาหารที่แพะจะกินไดเอง

และองคประกอบ และคุณคาทางโภชนาการของอาหารชนิดตางๆ อาหารเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีอิทธิพล

ตอการเจริญเติบโตของแพะซึ่ง Sengar (1975) รายงานการศึกษาระดับของอาหาร (พลังงาน-โปรตีน) 3 แบบ คือ 

พลังงานและโปรตีนระดับสูง พลังงานและโปรตีนระดับกลาง และพลังงานและโปรตีนระดับต่ํา พบวาในแพะพันธุบาร

บาริในชวง 2 อายุที่ทดลอง (0-6 เดือน) และ (0-14 เดือน) แพะทีไ่ดรับอาหารพลังงาน และโปรตีนระดับสูง และ

พลังงาน และโปรตีนระดับกลาง มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาแพะกลุมที่ใหพลังงาน และโปรตีนระดับต่ํากวา 
 

2.1.3 อาหาร และประสิทธิภาพในการใชอาหารของแพะ 

 แพะเปนสัตวเคีย้วเอือ้งคลายโค มีกระเพาะรูเมนซึ่งอาศัยจุลินทรียที ่อยู ภายในชวยยอยอาหาร และ

สังเคราะหวิตามิน ปกติแพะมีความตองการอาหารหยาบ เชน หญาสดตางๆ ในปริมาณวันละประมาณ 10% ของ

น้ําหนักตัวแพะ และตองการอาหารขนประมาณวันละ 0.5–1.0 กิโลกรัม นอกจากนั้น แพะยังตองการน้ํา และแรธาตุ

เสริมเปนประจําอีกดวย แพะตองการน้าํกินวันละประมาณ 5–9 ลิตร ความตองการน้ํามากนอยขึ้นอยูกับสภาพตัว

แพะ และภูมิอากาศ เกษตรกรที่เลี้ยงแพะแบบพื้นบานมักไมคอยคํานึงถึงเรื่องการจัดหาน้ําใหแพะกิน จึงทําใหมี

ปญหาแพะเจ็บปวยอยูเสมอ สําหรับแรธาตุที่ใหแพะกิน ผูเลี้ยงจะใหแรธาตุกอนสําเร็จรูปที่มีขายอยูใหแพะกินก็ได แต
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ควรคํานึงดวยวาแรธาตุกอนนัน้ไมควรแข็งเกินไป ทัง้นีล้ิน้ของแพะสัน้กวาลิน้ของโค การเลียแรธาตุแตละคร้ังจึงได

ปริมาณที่นอย หากจะมีการผสมแรธาตุสําหรับเลี้ยงแพะเองก็สามารถทําได เพื่อใหแพะมีผลผลิตทีสู่งนั้นแพะตอง

ไดรับอาหารที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี หากแพะไดรับโภชนะตางๆ มากเกินไปก็มีผลเสียคือ การสืบพันธุต่ํา ซากมี

ปริมาณไขมันมากเกินไป และตนทุนการผลิตสูง (วินัย, 2542) สําหรับชนิดของอาหารที่แพะไดรับแบงเปน 2 ประเภท

ใหญๆ  คือ อาหารหยาบ และอาหารขน 

2.1.3.1 อาหารหยาบ 

 อาหารหยาบ หรืออาหารเยื่อใยหมายถึง พืชอาหารสัตว หรือผลพลอยไดของพืชอาหารสัตวที่มีความเขมขน

ของโภชนะ (net energy, NE) ตอหนวยน้ําหนักต่ํา และมีเยื่อใยสูง (มากกวา 18% และ TDN นอยกวา 50-60 %) 

หรือมีเยื่อใยที่ไมละลายไดในสารฟอกที่เปนกลาง (NDF) มากกวา 35% มีการยอยไดต่ํา (Kearl, 1982) เปนอาหาร

หลักของสัตวเคี้ยวเอื้อง (ruminant) และสัตวกินพืช (herbivores) นับวามีบทบาท และมีความสําคัญยิ่งตอ

ประสิทธิภาพการผลิตสัตว อาหารเยื่อใยโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (เมธา, 2533) 

 1. พืชอาหารสัตว (forages, forage crops) หมายถึง พืชตระกูลหญา (Gramineae) และพืชตระกูลถัว่ 

(Leguminoseae) ที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงคหลักในการใชลําตน และใบในสภาพสด หรือแหงเปนอาหารหลักของสัตว

เค้ียวเอ้ืองได โดยไมเกิดอันตรายมี 2 ชนิด คือ pasture crops และ fodder crops 

 2. ผลพลอยไดทางการเกษตร (crop-residues) เปนผลพลอยไดจากการเก็บเกี่ยวพืชในฤดูกาลตางๆ เชน 

ฟางขาว ตนและเปลือกขาวโพดฝกออน ตนขาวโพดหวาน ยอดออย ตนและใบมันมันสําปะหลังแหง (มันเฮยหรือ 

cassava hay, CH) เปนตน 

 2.1.3.2 อาหารขน 

 อาหารขนเปนอาหารที่มีความเขมขนของโภชนะตอน้ําหนักสูง แตมีปริมาณเยื่อใยต่ํา (นอยกวา 18%) 

สามารถยอยไดงาย สัตวกินเขาไปเพียงเล็กนอยก็ไดสารอาหารทีร่างกายดูดซึมนําไปใชประโยชนไดมาก ในการเลีย้ง

แพะควรใหอาหารหยาบอยางเต็มที่แลวเสริมอาหารขนเพื่อใหไดรับโภชนะในสวนที่ขาดไปใหเพียงพอกับความตองการ 

การเสริมอาหารขนจึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับสัตวที่ใหผลผลิตสูง ยิ่งสัตวใหผลผลิตสูงเทาใดก็ยิ่งตองการอาหารขนมาก

ขึน้เทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากสัตวมีความตองการโภชนะสูง การไดรับอาหารหยาบเพียงอยางเดียวแมวาจะเปนอาหาร

หยาบคุณภาพดี และใหกินเต็มที่ ก็ยังไมสามารถใหโภชนะเพียงพอกับความตองการของรางกายได (บุญเสริม, 2546) 

อาหารขนที่สําคัญ ไดแก รํา ปลายขาว ขาวโพด ปลาปน กากถั่ว กากมะพราว เปนตน รวมทั้งอาหารแรธาตุ และ

วิตามินตางๆ อาหารขนเปนอาหารที่คุณคาทางอาหารสูง ทําใหสัตวโตเร็ว แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) พวกที่เปน

แหลงพลังงาน 2) พวกที่เปนแหลงโปรตีน และ 3) พวกที่เปนแหลงแรธาตุ และวิตามิน 
 

2.1.4 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะที่เลี้ยงแบบขังคอก 

 เนื่องจากการเลี้ยงแพะในปจจุบันมีเปาหมายหลักเพื่อจําหนายเปนเนื้อแพะ ฉะนั้น การเลี้ยงแพะเพื่อ

จําหนายเนื้อ หรือการขุนแพะ จึงตองการแพะที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีน้ําหนักตัวเมื่อจําหนายมาก มีลักษณะ 

และองคประกอบซากที่ดี ซึ่งพันธุแพะ อาหาร หรือแมแตรูปแบบการเลี้ยงแพะจัดเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตออัตรา

การเจริญเตบิโต และลักษณะซากของแพะ 
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 การศึกษาวิจัยสวนใหญมุงเนนการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพการเลี้ยง อาหารแพะ สมรรถภาพการผลิต และ

คุณลักษณะซากทั่วไป สมเกียรติ (2528ก) กลาววา แพะกินอาหารไดหลายชนิด โดยจะชอบเลือกหาอาหารเอง และ

ชอบแทะเล็มหญาที่แตกกอสูงกวาระดับพื้นดินพอสมควร และ วินัย (2542) ที่กลาววา แพะเปนสัตวที่ฉลาด และชอบ

แทะเลม็ในสวนของใบ และยอดออนของพืชชนิดตางๆ  

 สุมน และประเสริฐ (2537) ไดทดลองขุนแพะในคอก ดวยหญาขนสดและอาหารขนเต็มที่ โดยใชแพะลูกผสม

พื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 62.50 เปอรเซ็นต เพศผู อายุประมาณ 4 เดอืน และแบงแพะออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 

1 ใหขาวโพดบด กลุมที่ 2 ใหมันเสน 50 เปอรเซ็นต และรําออน 50 เปอรเซ็นต กลุมที่ 3 ใหมันเสน 65 เปอรเซ็นต รํา

ออน 15 เปอรเซ็นต และใบกระถิน 20 เปอรเซ็นต ใชเวลาในการทดลอง 98 วัน ผลการศึกษาพบวา อัตราการ

เจริญเติบโตของแพะทั้ง 3 กลุม เฉลี่ยเทากับ 56.80, 45.92 และ 44.10 กรัมตอวันตามลําดับ โดยแพะกินหญาขนสด

และอาหารขนรวมกันเทากับ 4.41, 4.15 และ 4.10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และมีประสิทธิภาพการใชอาหาร

เทากับ 11.27, 13.29 และ 12.97 ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตมีแนวโนมวาแพะกลุมที่ให

ขาวโพดบดกินอาหารไดมากกวา รวมทั้งมีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวากลุมอื่นๆ 

นอกจากนี้ Pralomkarn et al. (1995) ไดศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสม

พื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต เพศผูหลังหยานม ที่ไดรับหญาแหง (มีโปรตีนรวม 3.70 เปอรเซ็นต) วัน

ละ 50 กรัม และไดรับอาหารขน (มีโปรตีนรวม 18 เปอรเซน็ต) ตางกัน 3 ระดับ คือ ระดับเพื่อการดํารงชีพ 1.20 และ 

1.40 เทาของระดับเพื่อการดํารงชีพ ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา แพะพื้นเมืองไทยกินอาหารในรูปวัตถุแหงได

ใกลเคียงกับแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต (46.50 และ 48.40 กรัมตอน้ําหนักเมแทบอลิ

กตอวัน ตามลําดับ) นอกจากนี้ยังพบวา อัตราการเจริญเติบโตของแพะทั้งสองยีโนไทปไมแตกตางกันทางสถิติ (61 

และ 69 กรัมตอวัน ตามลําดับ (P>0.05) อยางไรก็ตาม แพะที่ไดรับอาหารขนเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตไดถึง 100 

กรัมตอวัน ในขณะที่แพะที่ไดรับอาหารขนในระดับ 1.40 เทาของระดับเพื่อการดํารงชีพ 1.20 เทาของระดับเพื่อการ

ดํารงชีพ และใหในระดับเพื่อการดํารงชีพมีอัตราการเจริญเติบโต 76, 67 และ 13 กรัมตอวัน ตามลําดับ จะเห็นไดวา

เมื่อแพะไดรับอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ํา และมีการเสริมอาหารขน แพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แอง

โกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตใกลเคียงกัน แตการเสริมอาหารขนเต็มที่จะทําใหแพะมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงกวาการเสริมในระดับต่ํา 

 เสาวนิต และคณะ (2543) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีน และพลังงานในอาหารขนทีม่ีตอการเจริญเติบโต

หลังหยานมของแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่เลี้ยงแบบขังคอก ซึ่งไดรับหญาแหงวันละ 

50 กรัม และไดรับอาหารขนเต็มที่ โดยอาหารขนมีพลังงานใชประโยชนได (ME) แตกตางกัน 2 ระดับ (2,700 และ 

2,900 กิโลแคลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม) และมีระดับโปรตีนรวมตางกัน 3 ระดับ (10, 12 และ 14 เปอรเซ็นต) พบวา 

แพะมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ 47.30 กรัมตอวัน และไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ของอัตราการ

เจริญเติบโตระหวางแพะที่ไดรับอาหารขนที่มีระดับพลังงานและโปรตีนรวมตางกัน สอดคลองกับ สุรศักดิ์ และคณะ 

(2544) ที่ศึกษาอิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารขนตอการเจริญเติบโตของลูกแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมือง

ไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต เพศผูหลังหยานม ที่เลี้ยงแบบขังคอก และไดรับหญาสดเต็มที่ โดยแพะไดรับ

อาหารขนที่มีระดับโปรตีนรวมตางกัน (14 และ 18 เปอรเซน็ต) พบวาแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แอง

โกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ที่ไดรับหญาเพียงอยางเดียวมีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (24.20 และ 
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20.50 กรัมตอตัวตอวัน (P>0.05) แตเมื่อไดรับอาหารขนที่มีโปรตีนรวม 14 เปอรเซน็ต แพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แอง

โกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาแพะพื้นเมืองไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (108.90 และ 

77.20 กรัมตอตัวตอวัน) (P<0.05) และเมื่อไดรับอาหารที่มีโปรตีนรวม 18 เปอรเซ็นต แพะลูกผสม และแพะพืน้

เมืองไทยมีอัตราการเจริญเติบโต 106.90 และ 89.40 กรัมตอตัวตอวัน ตามลําดับ (P<0.05) แตการเพิ่มระดับโปรตีน

รวมในอาหารขนจาก 14 เปน 18 เปอรเซ็นต ไมทําใหอัตราการเจริญเติบโตของแพะเพิ่มข้ึนแตอยางใด (P>0.05) 

 Solomon and Simret (2008) ไดศึกษาผลการเสริมกากถ่ัวลิสงรวมกับรําขาวสาลีตออัตราการเจริญเติบโต

ของแพะพันธุโซมาลี (Somali) เพศผู โดยสุมแพะออกเปน 4 กลุมๆ ละ 6 ตัว ใหไดรับหญาแหงอยางเต็มที่เสริมกาก

ถ่ัวลิสงรวมกับรําขาวสาลี (3:1) 4 ระดบั คือ กลุมที่ 1 (ไดรับหญาแหงเพียงอยางเดียว) กลุมที่ 2 (ไดรับหญาแหงเสริม

กากถ่ัวลสิงรวมกับรําขาวสาลี 200 กรัม) กลุมที่ 3 (ไดรับหญาแหงเสริมกากถั่วลิสงรวมกับรําขาวสาลี 300 กรัม) และ 

กลุมที่ 4 (ไดรับหญาแหงเสริมกากถั่วลิสงรวมกับรําขาวสาลี 400 กรัม) พบวาแพะทีไ่ดรับหญาแหงเสริมกากถั่วลิสง

รวมกับรําขาวสาลี 400 กรัม มีปริมาณวัตถุแหงและโปรตีนรวมที่กินได เทากับ 72.16 และ 17.19 กรัมตอกิโลกรัม

น้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน ตามลําดับ สูงกวาแพะที่ไดรับหญาแหงเพียงอยางเดียว (56.34 และ 3.94 กรัมตอ

กิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน) แพะที่ไดรับหญาแหงเสริมกากถั่วลิสงรวมกับรําขาวสาลี 200 กรัม (58.65 

และ 10.20 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน) และแพะที่ไดรับหญาแหงเสริมกากถั่วลิสงรวมกับรําขาว

สาลี 300 กรัม (66.66 และ 14.04 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง

ทางสถิติ (P<0.01)  
 

 2.1.5 ผลของแหลงวัตถุดิบพลังงานในอาหารขนตอการใชประโยชนไดของโภชนะ และสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตของแพะ 

 Chanjula et al. (2007a) ไดทําการศึกษาผลของระดับยูเรียและมันเสนในสูตรอาหารขนตอการยอยได 

รูปแบบการหมักในกระเพาะรูเมน และสมดุลไนโตรเจนในแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต เพศผู 

โดยใชยูเรีย และมันเสนในสูตรอาหารขน 4 ระดับ คือยูเรีย 0, 1, 2 และ 3 เปอรเซ็นต รวมกับมันเสน 30, 40, 50 

และ 60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ พบวาแพะทั้ง 4 กลุม มีปริมาณการกินไดของวัตถุแหงและอินทรียวัตถุไมแตกตางกัน

ในทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 705.6 และ 638.49 กรัมตอวัน ตามลําดับ แตปริมาณการกินไดของ

อาหารขนมีแนวโนมลดลง เมื่อระดับการเสริมยูเรียในสูตรอาหารขนสูงถึง 3 เปอรเซ็นต ซึง่อาจเปนเพราะอาหารขนที่

มีระดับยูเรียเปนสวนผสมอยูในระดับสูงมีรสเฝอนไมนากิน สวนสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะ พบวา สัมประสิทธิ์

การยอยไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล และลิกโนเซลลูโลสของแพะทัง้ 4 กลุม ไมแตกตางกัน

ในทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาอยูในชวง 74.07-74.98, 77.23-78.00, 71.69-73.25, 60.54-62.52 และ 53.59-

56.78 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

 Chanjula et al. (2007b) ศึกษาผลการใชมันเสนทดแทนขาวโพดบดในอาหารขนตอการใชประโยชนของ

โภชนะ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของแพะลูกผสมพืน้เมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต เพศผู ใหไดรับ

หญาเนเปยรสดอยางเต็มที่ (ad libitum) รวมกับอาหารขนที่ใชมันเสนทดแทนขาวโพดบด 0, 25, 50, 75 และ 100 

พบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ ผนังเซลล และลิกโนเซลลูโลสของแพะทั้ง 5 กลุม ไมมีความแตกตาง

กันในทางสถิติ (P>0.05) แตแพะที่ไดรับอาหารขนที่ใชมันเสนทดแทนขาวโพด 100 เปอรเซ็นต มีปริมาณการกินได
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ของโปรตีนรวมจากอาหารขนและปริมาณการกินไดของโปรตีนรวมทั้งหมด ต่ํากวาแพะที่ไดรับอาหารขนที่ใชมันเสน

ทดแทนขาวโพด 0, 25 และ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะ พบวาสัมประสิทธิ์การ

ยอยไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม และโภชนะรวมที่ยอยไดของแพะทั้ง 5 กลุม ไมแตกตางกันในทางสถิติ 

 ขวัญชนก และคณะ (2553) ศึกษาผลของระดับเยื่อในลําตนสาคูในอาหารขน ตอการใชประโยชนของโภชนะ 

นเิวศวทิยาในกระเพาะรูเมน สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของแพะพื้น-เมืองไทยเพศผู พบวา แพะที่

ไดรับอาหารขนที่ใชเยื่อในลําตนสาคูทดแทนขาวโพดบด 75 เปอรเซ็นต มีปริมาณหญาพลิแคททูลั่มแหงที่กินได 19.96 

กรัมวัตถุแหงตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน และปริมาณอาหารทั้งหมดที่กินได 58.54 กรัมวัตถุแหงตอ

กิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน สูงกวาแพะทีไ่ดรับอาหารขนทีใ่ชเยือ่ในลําตนสาคูทดแทนขาวโพดบด 0, 25, 

50 และ 100 เปอรเซน็ต (14.57, 14.41, 13.50 และ 14.95 กรัมวัตถุแหงตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน 

ตามลําดับ และ 52.14, 52.45, 50.00 และ 52.96 กรัมวัตถุแหงตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอตัวตอวัน 

ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะและปริมาณโภชนะทีย่อยได 

พบวาแพะที่ไดรับอาหารขนที่ใชเยื่อในลําตนสาคูทดแทนขาวโพดบด 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต มีสัมประสิทธิ์

การยอยไดของวัตถุแหง และอินทรียวัตถุ ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) แตสัมประสิทธิ์การยอยไดของผนังเซลล 

และลิกโนเซลลูโลสมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับเยื่อในลําตนสาคูที่ใชทดแทนขาวโพดบดในสูตรอาหารเพิ่มข้ึน อัตราการ

เจริญเติบโตของแพะทีไ่ดรับอาหารขนทีใ่ชเยือ่ในลําตนสาคูทดแทนขาวโพดบด 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต 

(44.00, 32.23, 55.11 และ 40.89 กรัมตอวัน ตามลําดับ) มีคาไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) กับแพะที่ไดรับ

อาหารขนที่ใชเยื่อในลําตนสาคูทดแทนขาวโพดบด 0 เปอรเซน็ต (44.22 กรัมตอวัน) สําหรับเปอรเซ็นตซาก ความยาว

ซาก พื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอก เปอรเซ็นตกลามเนือ้ เปอรเซ็นตไขมันซาก เปอรเซ็นตเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และสัดสวน

กลามเนื้อตอกระดูกของแพะทั้ง 5 กลุม ไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ แพะที่ไดรับอาหารขนที่ใชเยื่อ

ในลําตนสาคูทดแทนขาวโพดบด 25, 50, 75 และ100 เปอรเซ็นต มีสัดสวนซากสากลไมแตกตางกับแพะที่ไดรับ

อาหารขนที่ใชเยื่อในลําตนสาคูทดแทนขาวโพดบด 0 เปอรเซน็ต  
 

 2.1.6 คุณภาพซาก และปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะ และคุณภาพซากของแพะ 

 ลักษณะ และคุณภาพซากของแพะมีความสําคัญตอการประเมินราคาในการจําหนายแพะ ซึ่งอาจสงผลให

กําไร-ขาดทุนในการผลิตแพะของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การผลิตแพะเพื่อใหไดลักษณะและคุณภาพของ

ซากแพะที่ดีและสูง ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ โดย McGregor (1984) ไดสรุป ปจจัยที่มีผลตอลักษณะซาก ดังนี้ 

 1) น้ําหนักตัวมีชีวิตของแพะ แพะที่มีน้ําหนักตัวมาก มีน้ําหนักซาก และไขมันซากสูงกวาแพะที่มีน้ําหนักตัว

นอย สอดคลองกับ Faruk and Emin (2007) ที่ศึกษาผลของความแตกตางของน้ําหนักฆาตอสมรรถภาพ และ

ลักษณะซากในระยะขุนของแกะพันธุคารายาคา (Karayaka) เพศผู ซึง่แบงแกะออกเปน 3 กลุมๆ ละ 12 ตัว ตาม

น้ําหนักมีชีวิต คือ 35, 40 และ 45 กิโลกรัม ตามลําดับ พบวาแกะทั้ง 3 กลุม มีน้ําหนักของหัว หนัง เทา ปอด ตับ ไต 

ไขมันชองทอง ระบบทางเดินอาหาร และอัณฑะแตกตางกันในทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ น้ําหนักของเนื้อแดง 

กระดกู ไขมนั ไขมันสันหลัง และพื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอกมีคาเพิ่มข้ึนตามน้ําหนักฆาที่เพิ่มข้ึน  

 2) อายุของแพะ แพะที่มีอายุมากมีแนวโนมน้ําหนักตัว และน้ําหนักซากมากกวาแพะที่มีอายุนอย  

 3) การหยานมลูกแพะเร็ว มีผลทําใหการสะสมไขมันซากลดลง  
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 4) แพะที่แทะเล็มแปลงหญาที่ไมสมบูรณมีน้ําหนัก และการสะสมไขมันลดลง  

 5) การเสริมอาหารขนแกแพะ มีผลทําใหแพะมีน้ําหนักซาก และซากแพะมีไขมันเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การ

เพิ่มโภชนะของอาหารทีแ่พะไดรับตอวัน จะสงผลใหแพะมีน้าํหนักซาก และเปอรเซ็นตซากเพิ่มสูงขึ้น (Devendra, 

1980) 

 นอกจากนี้ Devendra and Burns (1983) รายงานวาลักษณะ และคุณภาพซากของแพะ ยังขึ้นอยูกับพันธุ 

เพศ และอายุของแพะ โดยแพะที่มีน้ําหนักตัว และอายุมากมีน้ําหนักซากสูงกวาแพะที่มีน้ําหนักตัว และอายุนอยกวา 

ในสวนอิทธิพลของพันธุนั้น McGregor (1984) รายงานวา แพะพันธุเนื้อมีลักษณะซากที่ดีกวาแพะพันธุนม และมี

สัดสวนเนื้อแดงตอกระดูกเมือ่เทียบจากน้าํหนักตัวเมือ่หักสิง่ตกคางภายในระบบทางเดินอาหารออก (empty body 

weight) แตกตางกันตามแตละพันธุ คือ แพะนม จัมนาปารี บารบารี และบอร โดยมีคาเทากับ 2.7, 3.8, 4.9 และ 

4.7 ตามลําดับ 

 วสันต และสุวรรณี (2546) ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมือง และแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย x 

แองโกลนูเบียน 25, 50 และ 75 เปอรเซ็นต เพศผูที่เลี้ยงปลอยแทะเล็มในแปลงหญาพลิแคททูลัม (Paspalum 

plicattulum) และเสริมอาหารที่มีโปรตีนแตกตางกัน 3 ระดับ (12, 14 และ 18 เปอรเซ็นต) พบวาแพะลูกผสมพื้น

เมอืงไทย x แองโกลนูเบียน 25, 50 และ 75 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาแพะพื้นเมือง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ยังพบวา แพะที่ไดรับการเสริมอาหารขนที่มีโปรตีนรวม 14 และ 18 เปอรเซ็นต มีอัตรา

การเจริญเติบโตสูงกวา (87.2 และ 99.3 กรัม/วัน) แพะกลุมที่ไดรับอาหารขนที่โปรตีนรวม 12 เปอรเซ็นต (61.7 

กรัม/วัน) อาจเนื่องมาจากแพะไดรับโปรตีนเพื่อใชในการเจริญเติบโตมากขึ้น ทําใหสามารถเพิ่มศักยภาพในการ

เจริญเติบโตได ในขณะที่ แพะที่ไดรับอาหารขนมีโปรตีนรวม 14 และ 18 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตไม

แตกตางกัน (P>0.05) อาจเนือ่งจากการเสริมอาหารขนในระดับโปรตีนรวม 14 เปอรเซ็นต เปนระดับที่เพียงพอตอ

ความตองการของตัวแพะ ขณะที ่Naqpal et al. (1995) ไดศึกษาผลของระบบการใหอาหาร (intensive และ semi-

intensive) ตอการเจริญเติบโตของแพะเพศผู 3 พันธุ  คือ Sirohi, Mavari และ Kutchi และไดรับอาหารขน 1 

เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และปลอยใหแพะลงแทะเล็มในแปลงหญา Zizyphus nummularia เปนเวลา 8 ชั่วโมง/

วัน พบวาแพะที่เลี้ยงแบบประณีตมีน้ําหนักตัวมากกวาแพะที่เลี้ยงแบบกึ่งประณีตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

(15.4 และ 14.7 กิโลกรัม ตามลําดับ) และอัตราการเจริญเติบโตของแพะที่เลี้ยงแบบประณีตสูงกวาแพะที่เลี้ยงแบบ

ก่ึงประณีตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (88 และ 74 กรัม/ตัว/วัน) ตามลําดับ 

 Mourad et al. (2000) ไดศึกษาลักษณะซากของแพะเพศผู เพศผูตอน และเพศเมียของแพะพันธุ West 

African dwarf goats หลังอยานม (อายุ 3 เดือน) พบวา น้ําหนักซาก และเปอรเซ็นตซากของแพะเพศผู เพศผูตอน 

และเพศเมียไมแตกตางกัน (P>0.05) แตความยาวซากของแพะเพศผู และแพะเพศผูตอน (46.7 และ 46.81 

เซนติเมตร) สูงกวาแพะเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และแพะเพศผูตอนมีการสะสมของไขมันแทรก

ระหวางมัดกลามเนื้อ (intermuscular fat) (1.73%) สูงกวาแพะเพศผูไมตอน และแพะเพศเมีย (0.87 และ 0.75 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่ Koyuncu et al. (2006) ไดศึกษาผลของการตอน

ตออัตราการเจริญเติบโตลักษณะซากของแพะพันธุ Turkish hair ที่เลี้ยงโดยใหแพะไดรับอาหารขนโปรตีนรวม 17.9 

เปอรเซ็นต และถ่ัวอัลฟลฟาแหง อยางเต็มที่พบวา แพะที่ไมตอนมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันสูงกวาแพะที่ตอน 

(102.3 และ 76.6 กรัม/วัน ตามลําดับ) เปอรเซ็นตซากในฐาน empty body weight ของแพะในกลุมที่ไมตอน ต่ํา



 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เร่ือง “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” พ.ย. 2556 

13 

กวาแพะกลุมที่ตอน (51.2 และ 55.6 เปอรเซน็ต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และในกลุมที่ตอนมีเปอรเซ็นต

ไขมันรวม (ไขมันในชองทอง และไขมันในกลามเนื้อ) (9.56 เปรียบเทียบกับ 7.06 เปอรเซน็ต) และเปอรเซ็นตเนื้อแดง 

(56.50 เปรียบเทียบกับ 52.05 เปอรเซ็นต) สูงกวาแพะกลุ มที ่ไมตอน ตามลําดับ แตพบวาแพะทั ้ง 2 กลุม มี

เปอรเซ็นตกระดูกไมแตกตางกัน (P>0.05) 

 Dhanda et al. (2003b) ทําการศึกษาอิทธิพลของพันธุ และน้ําหนักฆาตออัตราการเจริญเติบโต และ

ลักษณะซากของแพะลูกผสมเพศผู 6 พันธุ คือ Bore × Angora (BA), Bore × Feral (BF), Bore × Saanan (BS), 

Feral × Feral (FF), Saanan × Angora (SA) และ Saanan × Feral (SF) และฆาที่น้ําหนัก 2 ชวง คือ Capretto 

(14-22 กิโลกรัม) กับ Chavon (30-35 กิโลกรัม) ผลการศึกษา พบวาแพะลูกผสม BS มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด 

แพะลูกผสมในกลุม Chavon มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ตอวัน (119 กรัมตอวัน) ต่ํากวาแพะลูกผสมในกลุม 

Capretto (171 กรัมตอวัน) เมื ่อพิจารณาถึงลักษณะซากพบวา แพะลูกผสมในกลุม Chavon มีน้ําหนักซากอุน 

เปอรเซ็นตซาก ความยาวซาก และพื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอกสูงกวาแพะลูกผสมในกลุม Capretto อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ แพะลูกผสมในกลุม SA, SF และ FF มีการสะสมของ intermuscular fat สูงกวาแพะ

พันธุอืน่ๆ ในสวนของเปอรเซ็นตซากอยูระหวาง 51-54 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความแตกตางกันระหวางพันธุ และแพะ

ลูกผสม BF มีพื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอกมากกวาพันธุอ่ืนๆ ขณะที่แพะลูกผสม BS และ SF มีความยาวซากสูงกวาพันธุ

อ่ืนๆ  

 Ryan et al. (2007) ศึกษาผลของระดับอาหารขนตอคุณลักษณะซากของแพะพันธุลูกผสมบอร (Boer) 

จํานวน 46 ตัว ใหไดรับอาหารผสมสําเร็จรูปที่ใชขาวโพดอบแหง 50, 70 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไมไดรับ

อาหารขน (ปลอยใหแทะเล็มหญา) อยางเต็มที่ เปนเวลา 126 วัน พบวาแพะที่ไดรับอาหารผสมสําเร็จรูปที่ใชขาวโพด

อบแหง 50, 70 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีน้ําหนักมีชีวิต น้ําหนักซากอุน เปอรเซ็นตซาก พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน

นอก และความยาวซากสูงกวาแพะที่ไมไดรับอาหารขน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับสัดสวนซากสากล 

พบวา แพะที่ไดรับอาหารผสมสําเร็จรูปที่ใชขาวโพดอบแหง 50, 70 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีแนวโนม

เปอรเซ็นตของขา สันซี่โครง ไหล และเนื้อขาหนา สูงกวาแพะที่ไมไดรับอาหารขน (31.05, 8.31, 25.82 และ 0.47 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้เแพะที่ไดรับอาหารผสมสําเร็จรูปที่ใชขาวโพดอบแหง 

50, 70 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีน้ําหนักเนื้อสันนอก (0.83, 0.87 และ 0.81 กิโลกรัม ตามลําดับ) สงูกวาแพะ

ทีไ่มไดรับอาหารขน (0.61 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อยางไรก็ตาม เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต 

พบวาแพะทั้ง 4 กลุม มีเปอรเซ็นตของเนื้อสันนอกไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับ 

Oman et al. (1999) ที่รายงานวา การใหอาหารขนแกแพะจะทําใหแพะมีน้ําหนักมีชีวิต น้ําหนักซากอุน และน้ําหนัก

กลามเนื้อสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังพบวาแพะที่ไดรับอาหารผสมสําเร็จรูปที่ใชขาวโพดอบแหง 50, 70 และ 90 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ มีปริมาณวัตถุแหงที่กินได 777, 711 และ 622 กรัมตอวัน ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโต 97, 103 

และ 90 กรัมตอวัน ตามลําดับ 

 จากผลการศึกษาการเสริมอาหารขนในแพะ สรุปวา แพะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งสงผลใหแพะมี

เปอรเซ็นตซากเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากอาหารขนเปนอาหารที่สามารถยอยและดูดซึมไดงาย ซึ่งเหมาะสมสําหรับการเลี้ยง

แพะในเชิงการคา ที่ตองการใหแพะมีน้ําหนักเพิ่มที่รวดเร็ว 
 

 



 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เร่ือง “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” พ.ย. 2556 

14 

 2.1.7 คุณภาพเน้ือ 

 คุณภาพเนื้อ หมายถึงผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อตามความตองการของผูบริโภค รวมทั้ง

ความเหมาะสมในการแปรรูป ซึ่งคุณภาพของเนื้อสัตวเก่ียวของกับองคประกอบหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพของ

เนือ้ 2) คุณภาพของการผลติ และ 3) ความพึงพอใจของผูบริโภค และเมื่อพิจารณาเฉพาะคุณภาพเนื้อซึ่งมีผลตอการ

บริโภคเนื้อสัตวพบวา มีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของ ไดแก สี (color) ความสามารถในการจับน้ํา (water holding 

capacity) ความนุมเหนียว (tenderness) และคุณคาทางโภชนะ (ชัยณรงค, 2529) ซึ่ง Lawrie (1991) ไดสรุปวา 

คุณภาพเนื้อเปนผลของความซับซอนในระบบสรีรวิทยา และชีวเคมีที่เก่ียวของกับลักษณะของเนื้อสัมผัส สี กลิ่น และ

รสชาติ ความชุมฉํ่า ความนุมเหนียว และปริมาณไขมัน ซึ่งลักษณะเนื้อสัมผัส หรือความนุมเหนียวของเนื้อถูกนํามาใช

เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินการยอมรับของเนื้อโดยผูบริโภค (Warriss, 2000) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 1. ความนุม (tenderness) ความนุมของเนื้อเปนปจจัยสําคัญตอความนารับประทาน (palatability) มาก

ที่สุด การทดสอบตรวจชมิ (taste panel) ความนุมของเนื้อนั้นวัดไดจากความรูสึกงาย หรือยากในการกดฟนลงในชิ้น

เนื้อเปนชิ้นเล็กๆ เมื่อผานการเค้ียวไปเปนระยะเวลานานพอสมควร เนื้อที่นุมจะงายตอการเค้ียวใหความรูสึกออนนุม 

และละเอียด ซึ่งจะเปนที่ช่ืนชอบของผูบริโภค ปจจัยที่มีผลตอความนุมของเนื้อสัตว คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และปริมาณ

ของ intermolecular crosslink ที่อยูในกลามเนื้อ อันเปนผลจากความแตกตางของชนิดสัตว พันธุ อายุ การจัดการ

เลี้ยงดู อาหาร และชนิดกลามเนื้อ (สัญชัย, 2543) 

 2. ความชุมฉ่ํา (jujceness) เนื้อที่มีความชุมฉ่ําดี ขณะเคี้ยวจะรูสึกไมเหนียว และเนื้อไมแหง สัตวที่มีอายุ

นอยเนื้อจะชุมฉ่ํากวาเนื้อสัตวอายุมาก และเนื้อที่มีปริมาณไขมันแทรกสูงจะชุมฉ่ํากวาเนื้อที่มีไขมันแทรกนอย ความ

ชุมฉํ่าจึงเปนผลจากความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อ และปริมาณไขมันแทรกในเนื้อ ซึ่งกระตุนการหลั่งน้ําลายทําให

เกิดความรูสึกชุมฉ่ําในปาก ดังนั้น ความชุมฉ่ําของเนื้อมีความสัมพันธในทางบวกกับปริมาณไขมันแทรกในกลามเนื้อ 

(Lawrie, 1991) 

 3. กลิ่น และรสชาติของเนื้อสัตว (flavor) เปนความรูสึกที่คอนขางซับซอน การรูสึกไดกลิ่น และรสชาติของ

เนื้อสัตวเกิดจากสารประกอบที่ระเหยได และสารที่ใหรสชาติไปกระทบกับอวัยวะรับกลิ่น และตอมรับรส โดยใน

เนื้อสัตวแทบทุกชนิดจะมีสารประกอบที่ใหกลิ่น และรสชาติคลายคลึงกัน แตสัดสวนของสารประกอบตางๆ เหลานี้จะ

แตกตางกันไปอันเปนลักษณะเฉพาะตัวของเนื้อสัตวแตละประเภท (Lawrie, 1991) 
 

 2.1.8 คุณสมบัติทางกายภาพของเน้ือ 

 สมบัติทางกายภาพเปนลักษณะสําคัญหลายประการที่ใชเปนเกณฑบงถึงคุณภาพเนื้อ รวมทั้งความพึงพอใจ

ของผูบริโภค เชน สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ ความชุมฉํ่า และความนุมเหนยีว ซึ่งมีขอมูล ดังตอไปนี้ 

 2.1.8.1 คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

 คาความเปนกรด-ดางของเนื้อสัตวเปนปจจัยตัวหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพเนื้อ โดยทั่วไปหลังจากสัตวตายแลวจะ

เกิดกระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลลกลามเนื้อ ซึ่งมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลามเนื้อ และมีผลตอคุณภาพ

เนื้อในดานที่เก่ียวของกับคุณลักษณะในดานการอุมน้ําของเนื้อสัตว ความนุม และความเหนียวของเนื้อสัตว (จฑุารัตน, 

2540) ในขณะรางกายสัตวตายไมมีออกซิเจนเขาสูกลามเนื้อ ทําใหกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจน (aerobic 

pathway) หยุดการทํางานลง แตกลามเนื้อสัตวยังไมหยุดทํางานโดยทันที ยังคงมีการหดตัว และคลายตัวตอไป โดย
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ใชพลังงานจากการยอยสลายไกลโคเจนจากกระบวนการ anaerobic metabolism ซึง่นอกจากจะไดพลังงานใน

จํานวนที่นอยแลว ยังเกิดกรดแลกติกในกลามเนื้อ และความรอนอีกดวย ซึ่งการสะสมกรดแลกติกในกลามเนื้อนี้เปน

สาเหตุทําใหคา pH ในกลามเนื้อหลังจากสัตวตายแลวลดต่ําลงอยางชาๆ จากเดิมประมาณ 7.0 เปนประมาณ 5.6-5.7 

ภายในเวลา 6-8 ชั่วโมง แลวลดลงสูจุด pH สุดทายระหวาง 5.3-5.7 ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังสัตวตาย ทําให

เกิดการสะสมกรดแลกติก และอุณหภูมิในซากสูง ซึ่งเปนปจจัยทีก่ระตุนใหกระบวนการหายใจแบบไมใชออกซิเจน 

(anaerobic glycolysis) เกิดไดเร็วขึ้นยังสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกลามเนื้อสัตว คือเกิดการสูญเสีย

สภาพของโปรตีนจึงไมสามารถรักษาคุณสมบัติในการจับน้ํา (WHC) ทําใหเนื้อสัตวไมสามารถอุมน้ําได และเกิดการ

ไหลของน้ํา และนําเม็ดสีออกจากกลามเนื้ออีกดวย จึงปรากฏใหเห็นเนื้อดานหนาตัดมีสีซีด เหลว และไมคงรูป ทําให

แสงที่มาตกกระทบสะทอนออกไปไดมากจึงเห็นเนื้อมีสีจาง (pale) ผิดปกติ แตหากคา pH สุดทายในกลามเนื้อ

มากกวา 6.0 (6.6-6.8) นั้นพบวาปริมาณไกลโคเจนในกลามเนื้อมีนอย หรือถูกใชเกือบหมด ทําใหกระบวนการหายใจ

แบบไมใชออกซิเจนเกิดข้ึนนอยมาก และคา pH ลดลงเพียงเล็กนอย สงผลใหโปรตีนมีความสามารถในการจับน้ําไดดี 

และทาํใหเฟอรรสัอิ-ออนจับตัวกับโมเลกุลของน้ําไดดี รวมทั้งเสนใยกลามเนื้ออยูเบียดกันแนนเปนผลใหออกซิเจนจาก

ภายนอกไมสามารถแทรกซึมผานไปตามผิวหนาของเนื้อได จึงปรากฏใหเห็นเนื้อดานหนาตัดมีสีคล้ํา แข็ง และแหง ทํา

ใหการสะทอนของแสงเกิดข้ึนไดนอยมาก (dark firm dry, DFD) (สุทธิพงศ, 2537; สัญชัย, 2543; Warriss, 2000) 
 

 2.1.8.2 คาสีเน้ือ (meat color) 

 สีของเนื้อสัตวเปนความรูสึกประการแรกที่ผูบริโภคสัมผัสและเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อ

เนื้อสัตว ซึ่งเนือ้สัตวมีสีตั้งแตสีชมพูอมเทาจนถึงแดงเขมออกมวง โดยสีของเนื้อสัตวเกิดจากรงควัตถุ (pigment) ตัว

สําคัญที่อยูในเนื้อสัตวคือ โปรตีนไมโอโกลบิน (myoglobin) และมีโปรตีนฮีโมโกลบิน (haemoglobin) ซึ่งเปนรงค

วัตถุในเลือด ประกอบดวยโครงสรางที่สําคัญ 2 สวน คือ สวนที่เปนโปรตีนเรียกวา โกลบิน (globin) และสวนที่เปน

โครงสรางที่ไมใชโปรตีนเรียกวา heme ring ซึ่งมีธาตุเหล็ก (Fe) เปนองคประกอบอยูตรงกลางของโมเลกุล ซึ่งสีของ

เนื้อสัตวจะแตกตางกันไปตามชนิดสัตวเพศ อายุ ตําแหนง และชนิดของกลามเนื้อ โดยกลามเนื้อสวนตางๆ ของ

รางกายสัตวจะมีลักษณะโครงสรางของเสนใยกลามเนื้อแตกตางกัน เชน ในสัตวอายุนอยจะมีปริมาณของไมโอโกลบิน 

และฮีโมโกลบินต่ํากวาสัตวอายุมาก ขณะที่สัตวที่อายุมาก ซึ่งในกลามเนื้อสวนที่ทํางานหนักมากจะมีอัตราการทํางาน

ของกลามเนื้อสูงทําใหมีการใชออกซิเจน ซึ่งมีการสะสมปริมาณของไมโอโกลบิน และออกซิเจนสูงข้ึนดวย (ชัยณรงค, 

2529; Lawrie, 1991) การเปลีย่นแปลงดังกลาวสามารถตรวจวัดไดโดยการตรวจวัดคาสี ซึ่งปจจุบันนิยมรายงานใน

ระบบ CIE (Complete International Comission on Illumination, Hunter Color Flex) โดยแบงคาสีออกเปน 

3 เฉดสี คือ L*, a* และ b* โดยที ่L* หมายถึง ความสวางของสี (lightness) ซึ่งจะอยูในเฉดสีดําจนถึงขาว a* 

หมายถึง คาความแดง (redness) ซึ่งจะอยูในเฉดสีเขียวจนถึงแดง และ b* หมายถึง คาความเหลือง (yellowness) 

ซึ่งมีเฉดสีตั้งแตสีน้ําเงินไปถึงสีเหลือง (Warriss, 2000) 
 

 2.1.8.3 ความสามารถในการอุมนํ้าของเน้ือ (water holding capacity, WHC) 

 ความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อ คือ ความสามารถของเนื้อที่จะคงน้ําไวในจํานวนน้ําเทาเดิม หรือคงเทา

เดิมได ถึงจะมีแรงมากระทํา เชน การตัด การใหความรอน การบด และการอัด ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลตอการสูญเสียน้ํา 

(drip loss) ซึ่งความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อเปนปจจัยสําคัญตัวหนึ่งที่ใชบงชี้ถึงคุณภาพของเนื้อสัตว (Lawrie, 
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1991) อยางไรก็ตาม กลามเนื้อจากสัตวชนิดเดียวกันแตมาจากตําแหนงที่แตกตางกันก็มีความสามารถในการอุมน้ํา

แตกตางกัน โดยปกติเนื้อสัตวจะมีการสูญเสียน้ําอยูแลว ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในชวงกอน 

และหลังการฆา โดยหลังจากสัตวตาย pH ในเนื้อจะลดลง เนื่องจากปริมาณกรดแลกติกที่เพิ่มขึ้น ทําใหโปรตีนในเนื้อ

เสียสภาพ (denature) มีผลทําใหความสามารถในการจับน้ําของเนื้อต่ําลง (Warriss, 2000) ซึ่งหนี่งในสามของการ

สูญเสียความสามารถในการจับน้ําเปนผลมาจากการลดลงของคา pH ในเนื้อ 

 Warriss (2000) ไดสรุปถึงความสําคัญของความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อวาเก่ียวของกับปจจัย ดังนี้ 

 1) การสูญเสียน้ําออกจากเนื้อ (drip loss) ดังนั้น ถาเนื้อมีความสามารถในการอุมน้ําต่ําเนื้อจะสูญเสียน้ํา

ออกไปมาก มีผลทําใหลักษณะของเนื้อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไมดี ทําใหเนื้อมีสีซีด (pale) และเนื้อนิ่ม (solf) 

 2) การสูญเสียน้ําหนักของชิ้นเนื้อสด 

 3) การสูญเสียน้ําหนักเมื่อทําใหเนื้อสุก (cooking loss) โดยมีผลทําใหเนื้อมีความชุมฉํ่าลดลง 
 

 2.1.8.4 ลักษณะเน้ือสัมผัส (texture) 

 ความนุมเหนียวของเนื้อถูกนํามาใชเปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินการยอมรับของเนื้อโดยผูบริโภค ทั้งนี้ 

ความนุมเหนียวของเนือ้สัตวมีความสัมพันธกับปจจัยหลายประการ ไดแก ชนิดของสัตว และมีปริมาณของเนือ้เยื่อ

เก่ียวพัน และอายุสัตว โดยสัตวที่มีอายุมากเนื้อจะเหนียวกวาสัตวที่มีอายุนอย เนื่องจากปริมาณเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ

ปริมาณของ intermolecular crosslinks ที่เพิ่มขึ้น สําหรับในเรื่องเพศ กลามเนื้อของสัตวเพศผูมีความเหนียว

มากกวากลามเนื้อสัตวเพศเมีย เพราะสัตวเพศผูมีกิจกรรมตางๆ มากกวา สําหรับชนิดของกลามเนื้อ การทํางานของ

กลามเนื้อในรางกายแตละสวน มีความแตกตางกันตอเนื้อเกี่ยวพัน เชน กลามเนื้อที่มีการทํางานหนัก และทําหนาที่

รองรับน้ําหนักมากๆ จะมีปริมาณของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสูง ประกอบกับคุณภาพของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่ํา สงผลใหเนื้อมี

ความเหนียวมากขึน้ (Xiong et al., 1999; Warriss, 2000) นอกจากนี้ ปริมาณไขมันแทรกในกลามเนื้อ การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีในกลามเนือ้ภายหลังการฆา และระยะเวลาในการบมเนื้อก็มีผลตอความนุมเหนียวของเนื้ออีก

ดวย ทั้งนี้ ความนุมเหนียวของเนือ้สามารถทําการตรวจวัดไดโดยการชิมของคน และการตรวจวัดคาแรงตัดผาน 

(shear force) โดยใชเคร่ืองมือกล เชน เคร่ือง Warner-Blatzer shear เปนตน ความนุมของเนื้อผันแปรตามปริมาณ

ของเนื้อเยื่อเก่ียวพัน และการหดตวัของเสนใยโปรตนีแอคตนิ (actin) และไมโอซิน (myosin) เปนโปรตีนแอกโตไมโอ

ซิน (actomyosin) โดยเนื้อเยื่อเก่ียวพันจะเพิ่มมากข้ึนอยางชาๆ เมื่อสัตวอายุมากข้ึน (Warriss, 2000) 
 

 2.1.9 คุณคาทางโภชนาการของเน้ือแพะ 

 โดยทัว่ไปคุณคาทางโภชนาการของเนือ้สัตวขึน้อยูกับองคประกอบทางเคมีของเนือ้ ซึง่จะแตกตางกันตาม

ชนิดของสัตว และปริมาณโภชนะที่สัตวไดรับ 

 สําหรับคุณคาทางโภชนะของกลามเนื้อแพะ Tshabalala et al. (2003) รายงานวา กลามเนื้อแพะพันธุบอร 

และแพะพื้นเมืองแอฟริกามีเปอรเซ็นตโปรตีน และไขมันแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยพบวาแพะพื้นเมือง

แอฟริกามีเปอรเซ็นตโปรตีน (24.3 เปรียบเทียบกับ 22.8 เปอรเซ็นต) สูงกวาแพะพันธุบอร แตมีปริมาณไขมัน (7.9 

เปรียบเทียบกับ 10.5 เปอรเซน็ต) ต่ํากวาแพะพันธุบอร และพบวากลามเนื้อของแพะทั้งสองพันธุมีเปอรเซ็นตความชื้น 

และเถาไมแตกตางกัน (P>0.05) ขณะที่ Sheradin et al. (2003) พบวาแพะพันธุบอรทั้งสองกลุม (ขุน 28 วันกอนฆา

และขุน 56 วันกอนฆา) มีเปอรเซ็นตโปรตีนต่ําซึ่งมีคาอยูในชวง 17.0-17.7 เปอรเซ็นต แตมีปริมาณไขมันสูงถึง 13.5-
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21.2 เปอรเซ็นต ซึง่มีปริมาณโปรตีนต่าํกวาการรายงานของ Schonfeldt et al. (1993) โดยในกลามเนื้อแพะพันธุ

บอร และพันธุแองโกรามีปริมาณโปรตีนสูงถึง 29.1-29.2 เปอรเซ็นต ซึ่งนาเปนผลมาจากความแตกตางของพันธุแพะ 

สภาพแวดลอม และระดับของโภชนะในอาหารที่ใชศึกษาตางกัน 

สุทธิพงศ และคณะ (2550) ศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารขนรวมกับฟางขาว หรือฟางขาวหมักยูเรีย

ตอสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณคาทางโภชนาการของเนือ้แพะ และแกะ พบวาสัตวแตละกลุม

ทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตเนื้อแพะมีเปอรเซ็นตความชื้นมากกวาเนื้อแกะ (P<0.01) คือ 73.96 และ 

71.61% และเนื้อแพะมีเปอรเซ็นตโปรตีนมากกวาเนื้อแกะ (P<0.01) คือ 76.36 และ 70.69% แตเนื้อแกะมี

เปอรเซ็นตไขมันมากกวาเนื้อแพะ (P<0.01) คือ 21.37 และ 16.29% เมื่อนํามาทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 

พบวาเนื้อแกะมีความนุม รสชาติ ความฉํ่าน้ํา และการยอมรับของผูบริโภคดีกวาเนื้อแพะ (P<0.01) 
 

2.2 บทบาทของจุลินทรียตอการยอยสลายอาหารในสัตวเค้ียวเอ้ือง 

 2.2.1 เมแทบอลซิมึของโปรตนีในกระเพาะรูเมน 

โปรตีนในอาหารมักประกอบดวย 2 สวน คือ 1) โปรตีนแท (true protein) เชน insulin, globulin, 

albumin และ keratins เปนตน และ 2) ไนโตรเจนจากโปรตีนไมแท (non protein nitrogen, NPN) มีทั้งที่เปน

สารอินทรีย เชน กรดแอมิโนอิสระ กรดนิวคลิอิก เอไมด (amide) เอมีน (amine) และยูเรีย และเปนสารอนิน-ทรีย 

เชน แอมโมเนียมคลอไรด และแอมโมเนียมซัลเฟต เปนตน (บุญลอม, 2527; เมธา, 2533) ซึ่งมีอัตราการยอยสลาย

แตกตางกัน พบวาสาร non-protein nitrogen (NPN) มีอัตราการสลายเร็วที่สุด 

 ซึง่การยอยและการเมทธาโบลิซึมของสารประกอบไนโตรเจนของสัตวเคี้ยวเอื้อง (Figure 2.1) ไดเปน 

peptide กรดแอมิโน และแอมโมเนีย ตอจากนั ้นจะมีการสลายตัวกรดแอมิโนสวนหนึ ่งโดยกระบวนการ 

deamination โดยอาศัยเอ็นไซมจากจุลินทรียไดเปนแอมโมเนีย และ α-keto acid (บุญลอม, 2527; เมธา, 2533) 

แลวจุลินทรีย หรือตัวสัตวเองจะนําไปใชประโยชนสังเคราะหเปนจุลินทรียโปรตีน เมธา (2533) กลาววา 80% ของ

ไนโตรเจนของจุลินทรียถูกสังเคราะหโดยการใชแอมโมเนีย สวนอีก 20% ใชกรดแอมิโนโดยตรง สวน α-keto acid 

อาจถูกสลายตัวตอไปเพื่อใชในการสรางสารประกอบอืน่ๆ หรือเปนแหลงพลังงาน เชน acetic, propionic, butyric, 

iso-butyric และ iso-valeric เปนตน  
 

 

Figure 2.1 Utilization of protein and carbohydrates by rumen bacteria 

ท่ีมา: Nocek and Russell (1988) 
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2.2.2 เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตในกระเพาะรูเมน 

ในสัตวเคี้ยวเอื้อง คารโบไฮเดรตสวนใหญซึ่งอยูในรูปของโพลิแซ็กคารไรด จะถูกยอยโดยจุลินทรียทีอ่ยูใน

กระเพาะรูเมนไดเปนน้ําตาลโมเลกุลเดียว เชน กลูโคส หรือเพนโตส โดยผานวิถีตางๆ จากนั้นกลูโคส หรือเพนโตสจะ

ถูกหมกัในกระเพาะรูเมนอยางรวดเร็ว และถูกสังเคราะหไปเปนกรดไพรูวิค (pyruvic acid) หรือไพรูเวท (pyruvate) 

ซึ่งเปนตัวกลางที่สําคัญในการสังเคราะหกรดไขมันที่ระเหยได ประมาณ 60 เปอรเซ็นต ของคารโบไฮเดรตทีย่อยได

ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเปนเปนกรดไขมันระเหยได (volatile fatty acids, VFAs) ซึง่เปนผลผลิตสุดทาย (end-

products) ที่สําคัญ ไดแก กรดอะซิติค (acetic acid, C2) กรดบิวทีริค (butyric acid, C4) กรดโพรพิออนิค 

(propionic acid, C3) เปนหลัก (Figure 2.2) และกรดวาลาริค (valeric acid, C5) ไอโซวาลาริค (isovaleric acid) 

และไอโซบิวทีริก (isobutyric acid) อาจพบบางแตในปริมาณนอย ซึ่งสัตวจะดูดซึมผานผนังกระเพาะรูเมนเพื่อใช

ประโยชนตอไป จากการศึกษาพบวา น้ําตาลจะถูกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รองลงมาคือแปง และพวกที่เปน

โครงสรางของผนังเซลลพืช เชน เซลยูโลส และเฮมไมเซลยูโลส จะถูกเปลี่ยนแปลงชาที่สุด 
 

 
Figure 2.2 Outline of the pathways of carbohydrate in the rumen 

ท่ีมา: Preston and Leng (1987) 
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 นอกจากนี้ยังมีแกซคารบอนไดออกไซด (CO2) แกซเมทเธน (CH4) และความรอนมปีระมาณ 20% (ME) 

สวนพลงังานทีผ่ลิตไดในรูป ATP จากกระบวนการหมกัในกระเพาะรูเมนถูกใชเพื่อวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ  

1) ใชเปนแหลงพลงังานในการสรางเซลลจุลนิทรีย  

2) ใชเปนแหลงพลังงานเพื่อการดํารงชีพ Nocek and Russell (1988) กลาววา ตัวที่จํากัดการสังเคราะห

โปรตีนของจุลนิทรียทีส่ําคัญคือ พลังงาน ดังนัน้ อาหารโคนมจึงตองมีโภชนะพลงังานแกจุลนิทรียอยางเพียงพอ และ

ในสัดสวนที่เหมาะสมกันจึงจะทาํใหการสังเคราะหโปรตีนมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.2.3 นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน 

สัตวเคีย้วเอือ้งมีวิวัฒนาการและพัฒนาการทีม่ีความเฉพาะตัว โดยมีความสามารถในการใชประโยชนจาก

อาหารเยือ่ใย (dietary fiber) ซึ่งสัตวทั่วไปโดยเฉพาะสัตวไมเค้ียวเอ้ืองไมสามารถใชประโยชนได โดยอาศัยการทํางาน

รวมกันของจุลินทรียที่อาศัยอยูในกระเพาะรูเมน ซึ่งไดแกแบคทีเรีย (bacteria) โปรโตซัว (protozoa) และเชื้อรา 

(fungi) โดยทั่วไปแลวกระบวนการใชอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองจะตองอาศัยปจจัยที่สําคัญหลายอยาง โดยเฉพาะอยาง

ยิง่การทํางานของจุลินทรียในกระเพาะรูเมนมีความสําคัญตอการผลิตเอนไซม เพื่อทําการยอยสลายสารอาหาร

ประเภทพลังงาน ทั้งที่เปนคารโบไฮเดรตที่เปนโครงสราง (structurtal carbohydrate, SC) และคารโบไฮเดรตที่ไม

เปนโครงสราง (non–structural carbohydrate, NSC) (เมธา, 2533) เพื่อใหไดผลผลิตสุดทายที่สําคัญและมี

ประโยชนตอตัวสัตว คือกรดไขมันระเหยไดงาย (volatile fattyacid, VFA) ซึ่งกรดไขมันระเหยไดงายเหลานี้จะเปน

แหลงพลังงานที่สําคัญสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ืองที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิต และการใหผลผลิตเนื้อ และนมตอไป (ฉลอง, 

2541)  

นอกจากนี้ จุลินทรียในกระเพาะรูเมนยังสามารถใชประโยชนจากแหลงโปรตีนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สามารถใชไนโตรเจนทีไ่มใชโปรตีนแท (non–protein nitrogen, NPN) โดยจุลินทรียจะทํางานไดดีถาสภาพภายใน

กระเพาะรูเมนมีความเปนกรด–ดาง (rumen pH) ที่เหมาะสม คือ อยูในชวง 6.5–7.0 และมีอุณหภูมิอยูระหวาง 39-

40 องศาเซลเซียส ทําใหทั้งแบคทีเรีย โปรโตซัวและเชือ้รา สามารถเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมตอการ

ยอยอาหาร (เมธา, 2533; Czerkawski, 1986)  

จากการรายงานของ Satter and Slyter (1974) พบวา นอกจากความเปนกรด-ดางในกระเพาะรูเมนที่

เหมาะสมแลว ระดับแอมโมเนีย–ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมนก็มีความสําคัญตอการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียดวย ซึ่ง

ระดับที่เหมาะสมอยูในชวง 4–5 mg% สวน Boniface et al. (1986); Song and Kennelly (1990); Wanapat 

and Pimpa (1999) พบวาระดับแอมโมเนีย–ไนโตรเจนทีเ่หมาะสมควรอยูในชวง 15–20 mg% ที่จะกอใหเกิด

กระบวนการยอยสลาย และกระบวนการสังเคราะหจุลินทรียโปรตีนที่เหมาะสมดวย และนอกจากนี ้ยังกอใหเกิดความ

สมดุลระหวางพลังงานกับโปรตีนอีกดวย จุลินทรียที่พบในกระเพาะรูเมนมีมากมายหลายชนิด แตจุลินทรียเหลานี้มี

คุณสมบัติสําคัญ คือตองมีชีวิตอยูในสภาพไรออกซิเจนและมีการสรางผลผลิตสุดทาย (end products) ชนิดใดชนิด

หนึ่งซึ่งพบในกระเพาะรูเมนเทานั้น และตองมีปริมาณไมต่ํากวา 1 ลานเซลล/กรัมของ rumen contents จุลินทรียที่

พบในกระเพาะรูเมนแบงเปน 3 กลุม ไดแก แบคทีเรีย โปรโตซัว และเชื้อรา โดยแบคทีเรียมีจํานวนประชากร

ประมาณ 109-1011 เซลลตอมิลลิลิตร โปรโตซัวมีจํานวนประชากรประมาณ 105–106 เซลลตอมิลลิลิตร และเชื้อรามี
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จํานวนประชากรประมาณ 103-104 เซลลตอมิลลิลิตร (Hungate, 1966) จุลินทรียเหลานี้มีบทบาทที่สําคัญในการทํา

หนาที่ยอยสลายอาหารที่สัตวกินเขาไป และสังเคราะหเปนผลผลิตที่สําคัญสําหรับสัตวนําไปใชในการสรางผลผลิต 
 

2.2.4 การสังเคราะหจุลินทรียโปรตีน 

จุลินทรียโปรตีนในกระเพาะรูเมนสังเคราะหจากกรดแอมมิโน และเปปไทดทีไ่ดจากการยอย สลายโปรตีน

หรือพวกที่อยูในรูปอิสระ อยางไรก็ตามพบวาแอมโมเนียที่หมุนเวียนอยูภายใน กระเพาะรูเมนเปนแหลงไนโตรเจน

หลักในการสังเคราะหโปรตีนเชนกัน (Aharoni et al., 1991) Al-Rabbat et al. (1971) รายงานวา 61 เปอรเซ็นต

ของจุลินทรียโปรตีนมาจากแอมโมเนีย และ 39 เปอรเซ็นตมาจากกรดแอมมิโน และเปปไทด อยางไรก็ตาม Maeng 

et al. (1976) รายงานวา สัดสวนที่เหมาะสมระหวางแอมโมเนีย และกรดแอมมิโนในการสังเคราะหจุลินทรียโปรตีน

คือ 75 เปอรเซ็นตแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และ 25 เปอรเซ็นตกรดแอมมิโน-ไนโตรเจน นอกจากนี ้พลังงาน ATP ที่สัตว

ไดรับ ซึง่ไดจากการยอยสลายคารโบไฮเดรตในกระเพาะรูเมนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการสังเคราะห

จุลินทรียโปรตีน จุลินทรียโปรตีนเมื่อถูกยอยสลายที่กระเพาะจริง และลําไสเล็ก จะมีผลตอองคประกอบของกรดแอ

มมิโนที่ได เนื่องจากจุลินทรียมีความสามารถในการใชแหลงไนโตรเจนที่แตกตางกัน เพื่อนํามาสังเคราะหเปนจุลินทรีย

โปรตีนในเซลล ฉลอง (2541) รายงานวาปริมาณไนโตรเจนในจุลินทรียเทากับ 36-49 เปอรเซ็นตโปรตีน ซึ่ง 85 

เปอรเซ็นตของทั้งหมดจะอยูในรูปของโปรตีนแท โปรตีนในตัวจุลินทรียเปนโปรตีนที่มีคุณภาพสูง โดยโปรโตซัวมีการ

ยอยไดดีกวาแบคทีเรีย แมวาคา biological value (BV) ของโปรตีนของโปรโตซัว และแบคทีเรียจะไมแตกตางกัน แต

เมื่อคิดเปนคา net protein utilization (NPU) พบวาโปรโตซัวมีคาสูงกวาแบคทีเรีย 
 

2.3 สถานการณการเพ่ิมการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีน 

2.3.1 ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน 

ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification reaction) คือ ปฏิกิริยาการเปลี่ยนหมูแอลคอกซิล 

(alkoxyl group, RO-) ของเอสเทอรดวยแอลกอฮอลที่มีโมเลกุลเล็กกวา หรืออาจเรียกวา ปฏิกริยิาการแยกสลายดวย

แอลกอฮอล (alcoholysis reaction) ปฏิกิริยานี้จะใชเตรียมเอสเทอรในกรณีที่ไมสามารถเตรียมไดดวยปฏิกิริยาเอ

สเทอริฟเคชนั (esterification reaction) ไดโดยตรง จึงถูกนํามาใชเตรียมเอสเทอรของกรดไขมันเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง

ทดแทน สําหรับแอลกอฮอลทีส่ามารถใชไดจะมีจํานวนคารบอนตัง้แต 1 ถึง 8 อะตอม สวนมากจะเปนเมทานอล 

(methanal) และเอทานอล (ethanal) ซึ่งเมทานอลจะมีขอไดเปรียบเร่ืองราคา และการทําปฏิกิริยาดีกวา เนื่องจากมี

ขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด สวนเอทานอลไดเปรียบที่สามารถผลิตไดจากการเกษตร และยอยสลายไดดวยกระบวนการทาง

ชีวภาพ ประกอบกับมีอันตรายนอยกวาเมทานอล  

สวนใหญปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันตองการอัตราสวนของแอลกอฮอลตอไตรกลีเซอไรด คือ 3:1 แต

ในทางปฏิบัติตองการอัตราสวนที่มากเกินพอเพื่อผลักดันสมดุลของปฏิกิริยาใหเกิดผลผลิตเปนเอสเทอรสูงที่สุด (Ma 

and Hanna, 1999) ตัวเรงปฏิกิริยาที่สามารถใชไดคือ กรด เบส และเอนไซม ซึ่งกลไกในการเกิดปฏิกิริยาจะแตกตาง

กัน ตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนเบส เชน NaOH, K2CO3 และโซเดียม หรือโพแทสเซียมแอลคอกไซด เชน CH3ONa, 

C2H5ONa, C3H7ONa และ C4H9ONa สวน ตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนกรด เชน H2SO4, H2SO3 และ HCl และตัวเรง

ปฏิกิริยาที่เปนเอนไซม ไดแก เอนไซมไลเปส สวนใหญนิยมใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนเบส เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยา

ไดเร็วกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนกรด สวนตัวเรงที่เปนเอนไซมจะใชเวลานานที่สุด (Lotero et al., 2005) สําหรับกลไก
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การเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเปนปฏิกิริยาที่ผันกลับได โดยในข้ันตอนแรกไตรกลเีซอไรด (triglyceride) จะ

ถูกเปลี่ยนเปนไดกลีเซอไรด (diglyceride) และน้ํามันไบโอดีเซล (biodiesel) และไดกลีเซอไรดเกิดปฏิกิริยาเปนโมโน

กลเีซอไรด (monoglyceride) และเปนกลีเซอรีน (glycerine) ในที่สุดตามสมการ 1 สมการ 2 และสมการ 3 (Figure 

2.3) ตามลําดับ 
 

  
 

       
 

   
 

Figure 2.3 Chemistry of transesterification process 

ท่ีมา: Srivastava and Prasad (2000) 
 

ซึ่งแตละปฏิกิริยาเปนปฏิกิริยาแบบผันกลับได แตสมดุลของปฏิกิริยาจะมีแนวโนมของทิศทางไปทางดานการ

เกิดผลิตภัณฑเอสเทอรของกรดไขมัน และกลีเซอรีน อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการทําปฏิกิริยาทรานสเอ

สเทอริฟเคชนั มีหลายปจจัย ดังนี้  

1) ปริมาณกรดไขมนัอิสระ  

2) แอลกอฮอลที่ใชในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน  

3) ตัวเรงปฏิกิริยา 

4) อุณหภูมิ และเวลา และ 5) การกวนผสม เปนตน 
 

2.3.2 กลีเซอรีน และคุณสมบัติ 

2.3.2.1 กลีเซอรีน (glycerin หรือ glycerine) 

 กลีเซอรีน (glycerine หรือ glycerin) หรือที่เรียกวา กลีเซอรอล (glycerol) หมายถึง สารจําพวกพอลิไฮด

ริกแอลกอฮอล (polyhydric alcohol) ที่มีหมูไฮดรอกซี 3 หมู มีสูตรเคมีเปน C3H8O3 หรือ C3H5(OH)3 มีชื่อทางเคมี

วา 1,2,3 – โพรเพนไตรออล (1,2,3 – propantriol) และมีสูตรโครงสรางแสดงดัง Figure 2.4 
 

  
 

Figure 2.4 The chemical formula for glycerin 

ท่ีมา: Ma and Hanna (1999) 
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กลีเซอรีนมีการคนพบคร้ังแรกในป ค.ศ. 1779 โดยโดยนักเคมีชาวสวิสเซอรแลนดชื่อ ชีลี (Scheele) พบวา 

กลีเซอรีนเปนผลิตภัณฑรวมของปฏิกิริยาการผลิตสบูระหวางน้ํามันมะกอก (olive oil) กับออกไซดของตะกั่ว (lead 

monoxide) (The Soap and Detergent Association, 1990) ตอมาในป ค.ศ. 1813 เชฟรูล (Chevreul) ไดพบวา 

กลีเซอรีนเปนสวนประกอบในไขมัน โดยอยูในรูปของกลีเซอรีนเอสเทอรของกรดไขมันจึงเรียกวา กลีเซอรีน 

(glycerin, GLY) ในชวงแรกกลีเซอรีนไมมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรม กลีเซอรีนถูกนํามาใชใน

อุตสาหกรรมคร้ังแรกเมื่อ ป ค.ศ. 1866 โดย อัลเฟรด โนเบล (Alfred Noble) ไดนํากลีเซอรีนมาใชในการผลิตระเบิด

ไดนาไมต (dynamite) หรือไนโตรกลเีซอรีน (nitroglycerine) เพือ่ใชในกิจการของทหาร  

ตอมาชวงปลายป ค.ศ. 1930 ฟารเบน (Farben) ไดพัฒนา และสังเคราะหกลีเซอรีน โดยใชสารตั้งตนเปน

โพนเพน และตั้งแต ป ค.ศ. 1980 จนถึงปจจุบัน การผลิตกลีเซอรีนสวนใหญไดจากการแตกตัวของน้ํามันที่ไดจาก

ธรรมชาตมิากถึง 75% และจากการสังเคราะหโพรพีน 25% กลีเซอรีนเปนผลิตภัณฑที่มีการนําไปใชอยางกวางขวาง

ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ เปนสารที่ไมเปนพิษ ไมมีสี และไมมีกลิ่น มีการใชกลีเซอรีนใน

อุตสาหกรรมตางๆ เชน ใชกลีเซอรีนเปนสารรักษาความชื้น เปนตัวเพิ่มสภาพพลาสติกชนิดที่ชวย เก็บรักษาความออน

นุม และความหนดื เปนสารอิมัลชั่น และสารเพิ่มความคงตัวในผลิตภัณฑประเภท มาการีน น้ําสลัด และลูกกวาด ใช

กลีเซอรีนรักษาความชื้นใหกับยาสูบ และเปนสวนผสมในไสกรอง ทําใหบุหรี่ติดไฟชา ใชเปนสวนผสมของยาหลาย

ชนิด สารละลายกลีเซอรอลฟนอล (glycerolphenol) ใชในการลางหู ใชผสมในเครื่องสําอางประเภทครีม และโลชัน่

เพื่อทําใหผิวนุม และชุมชื้น ใชเพื่อปองกันไมใหยาสีฟนแหงแข็งตัวในหลอด ใชหอเนื้อ และทํากระดาษชนิดพิเศษ ใช

เปนสารหลอลื่น เนื่องจากมีความหนืดสูง และไมเปนของแข็งที่อุณหภูมิต่ํา ใชกลีเซอรีนเปนสารประกอบซีเมนต สาร

อิมัลซิไฟเออรในยางราดถนน เซรามิก และกาว เปนตน  

ปจจุบันมีผูใชกลีเซอรีนในอุตสาหกรรมมากกวา 1,500 อุตสาหกรรม ประกอบดวยการผลิต synthetic 

polymers, cosmetics, personal care production, food, plastic and alkyd resins และ pharmaceuticals 

เปนตน (American soybean Association International Marketing, 2007) 

 สมัยกอนกลีเซอรีนถูกผลิตจากผลพลอยได (by-product) ของการผลิตสบูจากน้ํามันพืช (vegetable oil) 

หรือไขมันสัตว (animal fats) และปจจุบันมาจากการผลิต biodiesel โดยกระบวนการ transesterification ซึ่ง

ประกอบดวย 3 กระบวนการหลกั ดงันี้ 

 1. น้ํามันถูกเปลี่ยนเปนกรดไขมัน โดย acid-catalyzed esterification  

 2. Base-catalyzed transesterification ดวย methanal  

 3. Direct acid-catalyzed esterification ดวย methanal  

 กระบวนการทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ base-catylyzed transesterification ซึ่งเปนกระบวนการที่นิยม

นํามาใชทําการผลิตไบโอดเีซล (biodiesel) (Van Gerpen, 2005) 

 ประมาณ 10% ของน้ําหนักน้ํามันใชผลิตไบโอดีเซลถูกเปลี่ยนไปเปนกลีเซอรีน หรือประมาณ 0.3 กิโลกรัม

ตอการผลิตไบโอดีเซล 3.78 ลิตร (Thompson and He, 2006) กลีเซอรีนที่ไดจากการผลิตไบโอดีเซลสวนใหญ

ประกอบดวยสารตางๆ ทีต่กคางจากการผลติทาํใหยังไมบริสุทธิ์ ดังนั้น ตองทําใหบริสุทธิ์กอนเพื่อใหเหมาะสมสําหรับ

อุตสาหกรรมกรรมผลิตตางๆ ดังนั้น ทางเลือกการใชกลีเซอรีนที่ไมตองการทําใหบริสุทธิ์เพิ่มเติม ยังตองมีการศึกษา

ตอไปในยุคที่มีการเพิ่มการผลิตไบโอดีเซล และในอนาคตมีแนวโนมการผลิตมากข้ึน 
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2.3.2.2 คุณสมบัติของกลีเซอรีน  

กลีเซอรีนมีลักษณะเปนของเหลวใสหนืด ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ มีรสหวานเล็กนอย ละลายไดดีในน้ํา เม

ทานอล เอทานอล ไอโซเมอรของโพรพานอล บิวทานอล เพนทานอล รวมทั้งฟนอลไกลคอล โพรเพนไดออล เอมีน 

และสารประกอบที่เปนเฮทเทอโรไซคลิก ไดเอทิลอีเทอร เอทิลเอสเทอร และไดออกเซน ไมละลายในไฮโดรคารบอน 

แอลกอฮอลที่มีโซยาว และตัวทําละลายจําพวกเฮโลเจน สมบัติทางกายภาพของกลีเซอรีนมีน้ําหนักโมเลกุล (92.06) 

จดุหลอมเหลว (18.17°C) ความหนืด ที่ 20°C (1499 mPa.s) (ปยนาฏ, 2547)  

เมื่อนํากลีเซอรีน 66.7% โดยน้ําหนัก ละลายในน้าํ 33.3% จะไดสารละลายที่มีจุดเยือกแข็งที่ต่ํามากคือ -

46.5 °C กลีเซอรีนมีจุดเดือดสูงถึง 290 °C ที่ความดันบรรยากาศ (101.3 kPa) และมีจุดเดือดลดลงตามความดันที่

ลดลง 

กลีเซอรีนสามารถเกิดปฏิกิริยาไดเหมือนกับแอลกอฮอลทั่วๆ ไป โดยที่หมูไฮดรอกซิลดานนอกจะมีความ

วองไวในการเกิดปฏิกิริยามากกวาหมูไฮดรอกซิลตรงกลางภายใตสภาวะทีเ่ปนกลาง หรือเบส กลีเซอรีนสามารถทน

ความรอนไดถึง 275 °C โดยไมเกิดอะโครลีน ในทางกลับกันในสภาวะที่เปนกรดเล็กนอย พบวาที่อุณหภูมิ 160 °C จะ

เกิดอะโครลีน ดังนั้น ปฏิกิริยาของกลีเซอรีนจึงควรทําในสภาวะที่เปนกลาง หรือเปนเบส และที่อุณหภูมิหองกลีเซอรีน

จะดูดความชื้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ กลีเซอรีนยังถูกออกซิไดสไดงาย โดยที่อะตอมคารบอนดานนอกจะถูกออกซิ

ไดสเปนหมูคารบอกซิล และอะตอมคารบอนตรงกลางจะเกิดเปนหมูคารบอนิล 
 

2.3.3 การเพ่ิมการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีน 

 2.3.3.1 การเพ่ิมการผลิตไบโอดีเซล 

 ไบโอดีเซล (biodiesel หรือ methyl esters) หมายถึง แอลคิลเอสเตอรของกรดไขมัน (alkyl ester of 

fatty acid) เปนพลังงานทดแทนธรรมชาติผลิตจากน้ํามันพืช (plant oils) หรือสัตว (animal fats) ซึ่งเปน

สารประกอบอินทรียประเภทไตรกลี เซอไรด  ( triglyceride)  นํามาผานกระบวนการทางเคมีที เ่ รียกว า 

transesterification โดยทําปฏิกิรยิากับแอลกอฮอล (เมทานอล หรือเอทานอล) มกีรด หรือดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาได

เปนไบโอดีเซล และกลีเซอรีน หรือกลีเซอรอลดิบ (crude glycerine, crude glycerin หรือ crude glycerol) (ชาคริต 

และคณะ, 2545; Van Gerpen, 2005)  

ประเภทของไบโอดเีซล แบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1. น้ํามันพืชหรือน้ํามันจากไขมันสัตวเพียงอยางเดียว ไบโอดีเซลประเภทนี้คือ น้ํามันพืชแทๆ เชน น้ํามัน

ปาลม น้ํามันเมล็ดสบูดํา น้ํามันมะพราว น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเรพซีด น้ํามันเมล็ดทานตะวัน หรือ

น้ํามันจากไขมันสัตว เชน น้ํามันหมู ที่นํามาทําใหบริสุทธิ์โดยไมผสมหรือเติมสารเคมีอ่ืนๆ หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ของน้ํามันสามารถนํามาใชกับเคร่ืองยนตดีเซลไดเลย  

2. ไบโอดีเซลแบบลูกผสม เปนการผสมระหวางน้ํามันพืชหรือน้ํามันจากไขมันสัตวกับน้ํามันกาดหรือน้ํามัน

ดีเซลเพื่อใหมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลจากปโตรเลียมมากที่สุด เชน โคโคดีเซล (coco-diesel) เปนการผสม

ระหวางน้ํามันมะพราวกับน้ํามันกาด หรือปาลมดีเซล (palm-diesel) เปนการผสมระหวางน้ํามันปาลมกับน้ํามันดีเซล 

3. ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร คือการนําน้ํามันจากพืช หรือสัตวไปทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล ทําใหไดสารเอส

เทอร และเรียกไบโอดีเซลทีไ่ดตามชนิดของแอลกอฮอลทีใ่ชทําปฏิกิริยา ถาเปนเมทานอล เรียก “เมทิลเอสเทอร” 
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(methyl esters) และถาเปนเอทานอล เรียก “เอทิลเอสเทอร” (ethyl esters) นอกจากนี ้ยังไดกลีเซอรีน 

(glycerine) หรือกลีเซอรอล (glycerol) เปนผลพลอยได (Figure 2.5 และ 2.6) ซึ่งนําไปใชในอุตสาหกรรมยา 

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง อาหารสัตว และผลิตภัณฑทําความสะอาด เปนตน 
 

 
Figure 2.5 Biodiesel production: transesterification reaction of triglyceride to biodiesel with methanol 

ท่ีมา: Leoneti et al. (2012) 
 

 การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลมีมามากกวา 10 ปที่ผานมา ทําใหปริมาณของ

กลีเซอรีนดิบมากขึ้น (Figure 2.7) ในสหรัฐอเมริกา การผลิตไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนจาก 1.89 ลานลิตรในป ค.ศ. 1990 

เปน 2.65 พันลานลานลิตรในป ค.ศ. 2008 เปนผลเนื่องมาจากการเพิ่มการสงเสริม หรือเพิ่มมาตรการกระตุนทาง

ภาษี (National Biodiesel Board, 2010) โดยมีโรงงานกระจายตามรัฐตางๆ แสดงดัง Figure 2.8 ซึ่งไดรับความ

นิยมใชเปนแหลงพลังงานทางเลือก (alternative energy) มากขึ้นในปจจุบัน ในป ค.ศ. 2007 กลีเซอรีนบริสุทธิ์ทั่ว

โลกสามารถผลิตไดประมาณ 90.9 พันลานกิโลกรัมของตลาดกลีเซอรีน และตลาดอเมริกาผลิตไดประมาณ 181.8 

ลานกิโลกรัม เปรียบเทียบกับปริมาณการใชในประเทศประมาณ 159 ลานกิโลกรัม (American soybean 

Association International Marketing, 2007)  
 

 
Figure 2.6 Transeterification of vegetable oil with methanol 

ท่ีมา: Atadashi et al. (2012) 
 

 การเพิ่มข้ึนของ กลีเซอรีนดิบที่ใชประโยชนไดสงผลใหราคาลดลง เปนสาเหตุใหผูกลั่นไมไดรับผลกําไร ไมคุม

ทุน และหาทางนํากลีเซอรีนสวนเกินไปใชทางเลือกอื่น เชน อาหารสัตว (animal feed) ในป ค.ศ. 2006 กลีเซอรีนมี

ราคาขายระหวาง 9-10 cents ตอกิโลกรัม และสามารถซื้อไดในราคา 3 cents หรือต่ํากวา (Nilles, 2006) 
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 จากที่กลีเซอรีนมีราคาถูก และขาวโพดมีราคาแพง กระตุนใหผูผลิตสัตวหันมาใหความสนใจ และหาวิธี

ประเมินกลีเซอรีนเพือ่ใชเปนแหลงอาหารทางเลือก (alternative feed resource) มากข้ึน 
 

 
Figure 2.7 Biodiesel production from 2000-2006 in the United States (National Biodiesel Board) 

ท่ีมา: National Biodiesel Board (2010) 
 

 จากการศึกษา ในกระบวนการผลติไบโอดเีซล 10 ลิตร จะไดกลีเซอรีนดิบเปนผลผลิตพลอยไดในปริมาณ 0.92 

กิโลกรัม (Michnick et al., 1997) ขณะที่ สุธารักษ (2544) รายงานวา การผลิตไบโอดีเซล 100 ลิตร จะไดกลีเซอรีน

ดิบเปนผลผลิตพลอยไดในปริมาณ 7 ลิตร หรือน้ํามันหรือไขมัน 100 lb จะไดกลีเซอรีน 10 lb (National Biodiesel 

Board, 2010) ซึ่งกลีเซอรีนดิบเปนผลพลอยไดสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน นําไปใชในอุตสาหกรรม

ยา ผลิตภัณฑทําความสะอาด อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ทําเชื้อเพลิงแทนแกสหุงตม และใชเพื่อเปนสวนประกอบใน

สูตรอาหารสัตว เปนตน 
 

 
Figure 2.8 Biodiesel Plants in the United States in 2008 (Centers for Agricultural and Rural Development) 

ท่ีมา: National Biodiesel Board (2010) 
 

2.2.3.2 การผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนในประเทศไทย 

 ในประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงาน (2556) รายงานวา มีบริษัทที่จดทะเบียนเปนผูผลิตไบโอดีเซลประเภท

เมทลิเอสเตอรของกรดไขมัน (methyl esters of fatty acid) หรือบี100 ประมาณ 13 บริษัท ที่ไดรับความเห็นชอบ

การจําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายไบโอดีเซลมีกําลังผลิตรวมตั้งแต 50,000-1,400,000 ลิตร/วัน รวมกําลังการผลิต

ทั้งหมด 5,205,800 ลิตร/วัน หรือ 1,900,117,000 ลิตร/ป (จากการคํานวณ) โดยบริษัทที่มีกําลังการผลิตสูงสุดคือ 
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บริษัทน้าํมันพืชปทุม จํากัด มีกําลังผลิต 1,400,000 ลิตร/วัน รองลงมาบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จํากัด มีกําลังผลิต 

800,000 ลิตร/วัน และการผลิตต่ําสุดคือ บมจ. บางจากปโตรเลียม มีกําลังผลิต 50,000 ลิตร/วัน ดังนั้น เมื่อคิดเปน

ผลพลอยไดของกลีเซอรีนดิบ ซึ่งเปนผลพลอยไดหลักของการผลิตไบโอดีเซล โดยประมาณการไดผลผลิตกลีเซอรีนดิบ

เทากับ 570,035,100 กิโลกรัม (จากการคํานวณ การผลิตไบโอดีเซล 3.78 ลิตร ไดกลีเซอรีนดิบ 0.3 กิโลกรัม, 

Thompson and He, 2006)  

 ดังนั้น การนํากลีเซอรีนดิบมาพัฒนาเปนอาหารสําหรับเลี้ยงแพะจึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหา

การขาดแคลนอาหารพลังงาน เพราะนอกจากจะเปนการใชประโยชนจากผลพลอยไดที่เหลือใชจากการอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามันแลว ยังเปนการเพิ่มมูลคาของผลพลอยไดที่เหลือใชจากการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันอีกดวย 
 

2.2.4 องคประกอบของกลีเซอรีน (glycerin composition) 

 กลีเซอรีนในรูปบริสุทธิ์จะมีรสหวาน (sweet) มีกลิ่นนอย (odorless) ของเหลวไมมีสี (colorless lipid) ซึ่ง

มีความเหนียว (viscous) สามารถดูดความขื้นจากบรรยากาศ (hygroscopic) และมีจุดเดือดสูง บนพื้นฐานของความ

บริสุทธิ์ และการนําใชกลเีซอรีนไปใชประโยชน สามารถแบงกลีเซอรีนเปน 3 เกรด 

 1. Technical grade ไมใชเปนอาหารหรือ pharmaceutical แตใชในทางเคมี 

 2. United States Pharmacopeia (USP) เหมาะสําหรับทําอาหาร และนําไปทําผลิตภัณฑยา 

 3. Kosher กลีเซอรีนจากแหลงน้าํมันพืชสามารถนําไปใชสําหรับการผลิต Kosher food products และ

โดยทั่วไปมีความบริสุทธิ์มากกวา 99% (American Soybean Association International Marketing, 2007)  

 ในกลีเซอรีนดิบจะมีลักษณะของสีไมแนนอน ตั้งแตชวง light amber ไปจนถึง dark brown เนื่องจากความ

ไมบริสุทธิข์องกลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนดิบจะมีความบริสุทธิป์ระมาณ 60-85% ซึ่งยังมีสารอ่ืนๆ ตกคางอยูดวย

ประกอบดวยเกลอื เถา เมทธานอล (methanol) ไขมัน และน้ํา เปนตน ความเขมขนของความไมบริสุทธิ์ มีความผัน

แปรสูงเนื่องจากสารเรงปฏิกิริยาที่ใชในระหวางการผลิต methanol recovery rate และสัดสวนการตกคางของ

ไขมัน จากการศึกษาของ Goff (2009) รายงานตัวอยางกลีเซอรีนดิบจากการผลิต biodiesel มีความเขมขนของเถา 

4.79% และอยูในชวง 1.28-8.98% ทํานองเดียวกับ Thompson and He (2006) รายงานวา ความเขมขนของเถา

อยูในชวง 0.65-5.5% มี Na ชวง 1.00-1.40% ไขมัน 1.1-60.1 % คารโบไฮเดรตชวง 26.9-83.3% และโปรตีนชวง 

0.05-0.44% ในตัวอยางกลีเซอรีนดิบที่ไดจากโรงงานตางๆ ซึ่งความผันแปรทางองคประกอบทางเคมีของกลีเซอรีนดิบ

มีนอยมากเมื่อวัตถุดิบที่ใชผลิตมาจากน้ํามันที่สะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันที่ใชแลว (waste vegetable oil) 

 Kern et al. (2007) รายงานปริมาณของ methanol ของ 2 ตัวอยางกลีเซอรอลจากโรงงานผลิตน้ํามันใน

เดือนพฤษภาคม และสิงหาคมป ค.ศ. 2006 มีปริมาณ methanol 0.03 และ 0.32% ตามลําดับ ตามรายงานของ 

Gordan (2009) สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (food and drug administration, FAD) ระบุวา ระดับที่

ปลอดภัย ปริมาณของสาร methanol ควรอยูในชวง 5-20,000 mg/kg (0.0005-2%) และมี Sodium Sulfate 

(Salt) สูงสุดไมเกิน 16,000 mg/kg (1.6%) ในกลีเซอรีนดิบที ่จะนําไปใชเลี ้ยงสัตว ความผันแปรของปริมาณ 

methanol ของกลีเซอรีนข้ึนอยูกับจํานวนของ methanol ที่ใชในกระบวนการผลิต และชนิดของวัตถุดิบที่ใชในการ

ผลิตไบโอดีเซล (Hansen et al., 2009) ดังนั้น FAD จึงไดกําหนดมาตรฐานคาต่ํา-สูงสุดของปริมาณการตกคางของ

สาร methanol ในกลีเซอรีนดิบที่ใชคือ ระดับ 150-10,000 mg/kg (0.015-1%) ซึ่งเปนระดับมาตรฐานระดับ 
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United States Pharmacopeia (USP) ของสหรัฐ ขณะที่ สหพันธรัฐเยอรมันไดกําหนดใหมีระดับ methanol ได

สูงสุด 5,000 mg/kg (0.5%) ในกลีเซอรีนดิบ ซึ่งเปนระดับทีป่ลอดภัยสําหรับการผลิตสัตว (Sellers, 2008) สวนใน

ประเทศแคนาดาปริมาณของ methanol ในกลเีซอรีนยอมรับที่ระดับ 1,000 mg/kg (0.1%) ขณะที่ ในกลุมประเทศ

ทางยุโรปยอมรับที่ระดับ 5,000 mg/kg และ 1% ของอาหาร หรือ 10,000 mg/kg ในรัฐเทกซัสของสหรัฐอเมริกา 

(Gordan, 2009) 

 เมทานอลเปนสารตกคางจากปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (transesterification) มีความเปนพิษตอ

สัตวโดยเมื่อสัตวไดรับเมทานอลเขาไป จะถูกเอนไซมแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส (alcoholdehydrogenase) ในตับเปลี่ยน

เมทานอลใหเปนกรดฟอรมิก (formic acid) และฟอมัลดีไฮด (formaldehyde) ซึ่งกรดฟอรมิกที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุที่

ทําใหรางกายเกิดภาวะเลือดเปนกรดอยางรุนแรง (severe metabolic acidosis) และจะทําใหสัตวตาบอดเนื่องจาก

ประสาทตาถูกทําลาย (Kinoshita et al., 1998) และยังทําลายระบบประสาทสวนกลาง (central nervous 

system) ทําใหอาเจียน (vomiting) ตาบอด (blindness) และเปนโรค Parkinsonian-like motor disease ในสัตว 

(Kerr et al., 2007) 

 ความผันแปรในองคประกอบทางเคมีของกลีเซอรีนดิบที่ใชประกอบสูตรอาหารในการผลิตปศุสัตวเปนสิ่งที่

ทาทาย จุดนี ้ยังไมมีความชัดเจน และยังมีขอมูลจํากัด ซึ่งความแตกตางในองคประกอบทางเคมีอาจมีผลตอ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของสัตว และระดับความเขมขนของ methanol ระดับใดที่อาจกอใหเกิดโทษ หรือทํา

อันตรายตอสัตวไดเปนสิ่งที่ตองมีการศึกษา และวิจัย ตอไป 
 

 2.2.5 การใชกลีเซอรีนในปศุสัตว 

 2.2.5.1 คุณสมบัติของกลีเซอรีนดิบ 

กลเีซอรีนดบิเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล สามารถนํามาใชทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว

ประเภทใหพลังงานได (Cerrate et al., 2006) กลีเซอรีนดิบมีราคาถูกกวาแหลงวัตถุดิบใหพลังงานชนิดอ่ืนๆ กลีเซอรีน

ดิบเปนของเหลวหนืดมีสีน้าํตาลเขม และมีความหวานประมาณ 60% ของน้าํตาล (~60% the sweetness of 

sucrose, National Biodiesel Board, 2010) มีกลิ่นของเมทานอลหรือแอลกอฮอลที่เจือปนอยู เมื่อนํากลีเซอรีนบริ

สุทธิ์มาหาคาพลังงานรวม (gross energy) พบวามีคาเทากับ 4,100 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (Brambilla and Hill, 1966) 

กลีเซอรีนดิบที่มีสวนประกอบของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 85-95 เปอรเซ็นต (National Biodiesel Board, 2010) มีคา

พลงังานรวมเทากับ 3,625 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (Dozier et al., 2008) และเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันขาวโพดพบวามีคา 

36 เปอรเซ็นตของคาพลังงานที่ใชประโยชนไดปรากฏจากน้ํามันขาวโพด (NRC, 1994) ดังนั้น กลีเซอรีนดิบจึงสามารถ

ทดแทนโภชนะประเภทไขมัน หรือพลังงานไดบางสวน (Dozier et al., 2008) เมื่อนํากลีเซอรีนดิบมาวิเคราะหหา

สวนประกอบทีเ่ปนแรธาตุ และกรดไขมัน พบวากลีเซอรีนดิบมีสวนประกอบทีเ่ปนไขมัน (lipid) อยูประมาณ 25-35 

เปอรเซ็นต กรดไขมันที่พบคือ ปาลมมิติก สเตียริก โอเลอิก และลิโนเลอิก มีแรธาตุปลีกยอยที่พบคือ แคลเซียม 

โพแทสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส และกํามะถัน พบอยูในปริมาณ 4-163 ppm (Thompson and He, 

2006)  

กลีเซอรีนสามารถใชเปนอาหารแหลงอาหารสัตวทางเลือกไดในอุตสหกรรมการเลี้ยงสัตว โดยใชเปนแหลง

ของพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพในอาหารแกะ (Musselman et al., 2008) โคเนื้อ (Schröder and Südekum, 
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1999) อาหารสุกร (Mourot et al., 1994; Lammers et al., 2007) และอาหารสัตวปก (Cerrate et al., 2006; 

Dozier et al., 2008) เปนตน 

 ประโยชนของกลเีซอรีนดิบสามารถชวยในดานผลตอความหยาบละเอียดของเนื้อ (texture) ของอาหารปศุ

สัตว โดยชวยใหอนุภาคชิ้นอาหารขนาดเล็กรวมกัน ควบคุมฝุน และลดอนุภาคที่ละเอียด กลีเซอรีนยังชวยลดตนทุน

ดานพลังงานที่เก่ียวกับการทําอาหารอัดเม็ดที่มีขาวโพดเปนหลักในอาหารสุกรเมื่อเสริมกลีเซอรีนดิบ 15% ของอาหาร

ปน (mash) (Groesbeck et al., 2008) ซึ่งผูวิจัยยังรายงานวา การเสริมกลีเซอรีนในสูตรอาหารประมาณ 9% เปน

ระดับที่เหมาะในการทําอาหารอัดเมด็ (pellet durability indices, PDI)  
 

 2.2.5.2 กระบวนการหมักของกลเีซอรีนในกระเพาะรูเมน 

 กลีเซอรีนสามารถมีผลทางลบตอกิจกรรมยอยสลายเยื่อใย (cellulolytic activity) ของแบคทีเรียกลุมยอย

เยื่อใย (cellulolytic bacteria) ในกระเพาะรูเมน สงผลใหการยอยสลายของเซลลูโลสจากกลุม cellulolytic 

bacteria และ cellulolytic fungi ลดลง จากการศึกษาการยอยไดในหองปฏิบัติการ (in vitro) ของสูตรอาหารที่

ประกอบดวยกลีเซอรีนระดับ 0.5% และ 5% ตามลําดับ (Roger et al., 1992) ทํานองเดียวกัน กลีเซอรีนทําใหลด

การยอยไดของวัตถุแหง (in vitro dry matter digestibility, IVDMD) ของฟางขาวโอต และ carboxymethyl-

cellulose ซึ่งเปนสารที่ละลายออกมานอยกวาในพืชอาหารสัตว (Paggi et al., 2004) ผลของการยับยั้ง 

cellulolytic activity คลายกับความเขมขนของกลีเซอรีนในอาหารเลี้ยงเชื้อ (media) ในงานทดลองของ Roger et 

al. (1992) พบวา ยับยั้ง fugal activity ทํานองเดียวกับ รายงานของ Parsons and Drovillard (2010) พบวา 

ความสามารถในการยอยไดของ NDF มีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (Linear, P = 0.12) เมื่อโคตอนเจาะ

กระเพาะไดรับอาหารที่มีกลีเซอรีนระดบั 2 และ 4% (DM basis) ตามลําดับ แตตรงกันขามกับงานทดลองของ Hess 

et al. (2008) ที่รายงานวา การยอยไดของเยื่อใยของหญาในชวงฤดูรอนไมมีความแตกตางกันเมื่อเสริมกลีเซอรีน

ระดับ 15% ในสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทดสอบในหองปฏิบัติการ แตมีขอสังเกตุพบวา การยอยไดของเยื่อใยของหญา

ในชวงฤดูหนาวลดลง ซึ่ง Krehbiel (2008) กลาววาความแตกตางของการยอยไดของเยือ่ อาจมีผลมาจาก

ความสามารถของกลุมจุลินทรียตองใชเวลาในการปรับตัวใหเขากับอาหารที่เสริมดวยกลีเซอรีนตามการเพิ่มการดูดซึม

ของกลีเซอรีนที่เพิ่มข้ึนในสูตรอาหาร แตการศึกษาในหองปฏิบัติการอาจไมไดสะทอนขอมูลที่ถูกตองเมื่อเปรียบเทียบ

กับการศึกษาในตวัสตัว  

 Parsons and Drovillard (2010) ศึกษาในโคเจาะกระเพาะโดยใหโคมีเวลาปรับตัว 10 วัน กอนสุมตัวอยาง 

ซึ่งอาจจะไมเพียงพอสําหรับการดูดซึม หรือการปรับตัวของจุลินทรีย มีขอกังวลเก่ียวกับการยอยไดของเยื่อใยถูกจํากัด

ในสูตรอาหารโคขุน เนื่องจากโดยทั่วไปมีปริมาณของเยื่อใยต่ําในสูตรอาหาร มีผลกระทบทางลบตอสมรรถภาพของ

สัตวทํานองเดียวกับสูตรอาหารที่มีปริมาณของ distiller’s grains เปนสวนประกอบอยูในสูตรอาหารปริมาณมาก 

 เมื่อพิจารณาเมแทบอลิซึมของโปรตีนพบวา การเสริมกลีเซอรีนที่มีสัดสวน หรือมีความเขมขนระดับปาน

กลางในกระเพาะรูเมนชวยปรับสมดุลการใชประโยชนของโปรตีน การเพิ่มปริมาณความเขมขนของกลีเซอรีนจาก 50 

mM ถึง 300 mM ในหองปฏิบัติการพบวา proteolytic activity ในของเหลวของน้ําในกระเพาะรูเมนลดลง 20% 

ทุกระดับความเขมขนของกลีเซอรีน (Paggie et. al., 1999) ทํานองเดียวกับการลดลงของการสังเคราะหโปรตีนของ

แบคทีเรีย และความเขมขนของกรดไขมันกลุม branched chain VFA จากการทดลองของ Kijora et al. (1998) 
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เมื่อเสริมกลีเซอรีนระดับ 200g วันละ 2 ครัง้ ในกระเพาะรูเมน เปนเวลา 6 วัน จากขอมูลทีก่ลาวมาขางตน ใน

ปจจุบัน ยังไมมีขอสรุปความชัดเจนเก่ียวกับอิทธิพลของกลีเซอรีนตอการยอยไดขององคประกอบในอาหาร ยกเวนการ

ทดลองเสริมกลีเซอรีนในแตละการทดลองที่มีองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญตอกระบวนการ

หมกัในกระเพาะรูเมน ดังนั้น การทราบองคประกอบทางเคมีของกลีเซอรีนที่ใชในแตละการทดลอง จะแสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพของที่แทจริงขององคประกอบกลีเซอรีนที่มีผลตอการเปลีย่นแปลงกระบวนการหมกัในกระเพาะรูเมน 
 

 2.2.5.3 เมแทบอลิซึมของกลีเซอรีนในกระเพาะรูเมน 

 ปจจุบันยังไมมีความชัดเจนเก่ียวกับกรดไขมันที่ระเหยได (volatile fatty acids, VFAs) มีการสังเคราะห

อยางไรในกระเพาะรูเมน ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลเมื่อกลีเซอรีนถูกเมแทบอไลทอยางรวดเร็ว Garton et al. (1961) 

รายงานวา กลีเซอรอลถูกหมัก และเปลี่ยนไปเปน VFAs ใน in vitro แตสามารถตรวจสอบไดเพียงคร่ึงหนึ่งของกลีเซอ

รีนทั้งหมดเทานั้น ซึ่งถูกเมแทบอไลทไปเปน C3 ซึ่งเปนองคประกอบหลักที่สําคัญของ VFA ที่ผลิตได สอดคลองกับ

รายงานของ Johns (1953) พบวา C3 เพิ่มข้ึนทั้งการศึกษาใน in vitro และ in vivo ในกระเพาะรูเมนของแกะเมื่อมี

การเสริมกลีเซอรอล นอกจากนี้ การบมกลีเซอรอลดวยเศษเหลือจากกระเพาะรูเมน (rumen contents) ของโค

พบวาทําใหเพิ่ม C2 และ C3 ซึ่งเปนผลผลิตสุดทายหลัก (main end products) ของกระบวนการเมแทบอลิซึมกลีเซ

อรอล (Wright, 1969) 

 ขณะที่นักวิจัยอื่นๆ กลาววา ปริมาณความเขมขนของ C3 และ C4 การเพิ่มขึ้น แตการผลิต C2 ลดลงเมื่อ

เสริมกลีเซอรีน (Czerkawski and Breckenride, 1972; Rémond et al., 1993; Kijora et al., 1998) และการให

อาหารที่มีการเสริมกลีเซอรีนดิบที่ระดับ 0, 2 หรือ 4% (DM basis) ในอาหารโคขุนทีไ่ดรับการเจาะกระเพาะพบวา 

ความเขมขนของ C2, C4 และ Valerate มีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (Linear, P≤ 0.06) ตามระดับกลีเซอรีนที่

เพิ่มขึ้น แต C3 ไมมีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอิทธิพลของสูตรอาหาร (Parsons and Drouillard, 2010) สอดคลองกับ

รายงานของ Trabue et al. (2007) ที่พบวา ผลผลิตของ C2 ลดลง ขณะที่ C3 ไมเปลี่ยนแปลงเมื่อผสมกลีเซอรอลกับ

ของเหลวในกระเพาะรูเมนจากแมโคนมที่ไดรับอาหารที่ประกอบดวย 50% อาหารขน และ 50% ของอาหารหยาบ 

ทํานองเดียวกับผลผลิตของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมด (total volatile fatty acid, TVFA) ไมมีการเปลีย่นแปลง

เมื่อมีการเสริมกลีเซอรีนในอาหารขนของโคเนือ้ (Mach et al., 2009; Parsons and Drouilland, 2010)  

 ขณะที่ lactic acid และ succinic acid เปนผลผลิตทีไ่ดจากการเมแทบอไลทกลีเซอรอลเชนเดียวกัน 

(Stewart and Bryant, 1988) ทํานองเดียวกับ Jarvis et al. (1997) ที่รายงานวา สัดสวนของ formate และ 

ethanol ทีไ่ดจากการหมกักลเีซอรีนโดยแบคทีเรีย Klebsiella planticola มีความเขมขนเทากัน เมื่อเศษเหลือจาก

กระเพาะรูเมน (rumen content) ของ red deer ถูกใชประโยชน กลีเซอรีนเปนสารทีส่ามารถถูกเมแทบอไลทเปน

ผลผลิตสุดทายทีห่ลากหลายดังขอมูลที่กลาวมา ซึ่งความแตกตางอาจเนื่องมาจากชนิดของอาหาร และชนิดประชากร

ของจุลินทรียที่มีอยูในกระเพาะรูเมน 
 

 2.2.5.4 เมแทบอลิซึม และการสังเคราะหกลูโคสจากกลีเซอรีน 

 กลีเซอรีนเปนสารตั้งตนที่สําคัญของกระบวนการสังเคราะหกลูโคสในรูปของ glycerol 3-phosphate 

(G3P) โดยเปนโครงคารบอน (carbon skeleton) สําหรับกระบวนการสังเคราะหกลูโคส (gluconeogenesis) (Lin, 

1977) ซึ่ง Mourot et al. (1994) ไดใหขอมูลพื้นฐาน และอธิบายวากลีเซอรอลแตกตัวออกจากเมแทบอลิซึมของ 
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triacylglycerol อยางไร แลวถูกเปลีย่นแปลงกลับไปเปนกลูโคสผานทางกระบวนการ phosphorylation ในรูปของ 

glycerol 3-phosphate (catalysed by glycerol kinase) แลวเขาสูกระบวนการสังเคราะหเปนกลูโคสที่ตับ เปน

แหลงของพลังงานที่สามารถใชประโยชนไดทันทีสําหรับสัตว เปนประโยชนอยางมากสําหรับลูกสัตวที่พึ่งหยานมใหมๆ 

ซึ่งมีสภาพขาดแคลนพลังงาน วถิกีารการสงัเคราะหกลโูคสแสดงดัง Figure 2.9 
 

 
Figure 2.9 Proposed metabolism of glycerol in ruminant animals 

ท่ีมา: Osman et al. (2008) 

 

 กลีเซอรอลทีถู่กกินผานทางอาหารจะถูกดูดซึมจากรอบเซลล (paracellular) เขาสูภายในเซลล โดย

กระบวนการแพรแบบไมใชพลังงาน หรือการแพรธรรมดา (simple passive diffusion) และจากการศึกษาใน in situ 

ปจจุบัน มีหลักฐานสําหรับการขนสงกลีเซอรอลในลําไสเล็กของหนูพบวา ตองอาศัยตัวพา (carrier) นําไปคือ Na+ ที่

เรียกวา การแพรผานเยื่อเซลลโดยรวมตัวชั่วคราวกับตัวพา (Na+ -dependent carrier-mediated transport 

system หรือ sodium co-transport) เปนตัวขนสง (Kato et al., 2005) แลวกลีเซอรอลจะถูกขนสงไปที่ตับผาน

ทางเสนเลือดดํา (portal vein) และเปนสารตัง้ตนของกระบวนการสังเคราะหกลูโคส กระบวนการทีเ่กิดเปนไปใน

ทํานองเดียวกับการใชกลีเซอรอลทีไ่ดมาจากการสลายตัวของ triacylglycerol (triacylglycerol catabolism) 

ภายในเซลล 

 กระบวนการสังเคราะหกลูโคสในมนุษย (humans) หนู (mice) สัตวเลี ้ยงลูกดวยน้ ํานม (mammals) 

โดยทั่วไปเกิดที่ตับเปนหลัก แมวาอวัยวะอื่น เชน ไต และสมองสามารถสังเคราะหไดบางโดยกระบวนการนี้ (Lin, 

1977) ในสัตวเค้ียวเอ้ือง เชน โคนม กลีเซอรอลถูกใชเปนสารตั้งตนที่สําคัญของกระบวนการสังเคราะหกลูโคส และใช

รักษาสภาวะการเกิด ketosis ในชวงระหวาง transition period ตั้งแตป ค.ศ. 1950’s (Griffiths, 1952; Johnson 

1954; Fisher et al., 1973) ดังนั้น ในปจจุบัน กลีเซอรอลจึงถูกใชเปนวัตถุดิบในอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง (Schröeder 
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and Südekum, 1999) กลเีซอรอลสามารถถูกใชเปนผสมในอาหารขนอัดเม็ด โรยบนผิวหนาของอาหารที่ใหสัตวกิน 

(topdress in diets) หรือใหทางปาก (oral drench supplement) (Schröeder and Südekum, 1999; Goff 

and Horst, 2001; Defrain et al., 2004) 
 

2.4 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของการใชกลีเซอรีนในอาหารสัตว  

2.4.1 การใชกลีเซอรีนดิบในอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง 

กลีเซอรีนเปนผลพลอยได (by-product) จากการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของไขมันในการผลิต 

biodiesel (Ma and Hanna, 1999) ในองคประกอบหลักของกลีเซอรอลประกอบดวย tri-alcohol โดยทัว่ไปเปน

โครงราง (backbone) ของ riglycerides และสารตัวกลาง (intermediary metabolite) ของกระบวนการของ 

glycolysis และ gluconeogenesis (Lin, 1977) มีความพยายามหาวิธีการหลายอยางเพื่อหาแหลงเชื้อเพลิง และลด

การพึ่งพาน้ํามันเชื้อเพลิง (petroleum) ปจจุบัน โลกหันมาผลิตไบโอดีเซลเปนแหลงพลังงานทางเลือก ไบโอดีเซลถูก

ผลิตมาจากน้ํามันพืช หรือสัตว รวมทั้งน้ํามันที่ใชแลว กลีเซอรีนที่ไดมาจากกระบวนการนี้มีองคประกอบหลักคือ กลีเซ

อรอล และมีน้ํา และเมทานอลเล็กนอย แตข้ึนอยูกับเกรดความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอล (Schröeder and Südekum, 

1999) สมการโดยทั่วไป และสัดสวนโดยประมาณของการทาํปฏิกริยิา แสดงดังสมการขางลาง 
 

100 liters of oil + 10 liters of methanol = 100 liters of Biodiesel + 10 liters of glycerin 
 

ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 10 ลิตร Michnick et al. (1997) กลาววา จะไดกลีเซอรีนดิบเปนผลผลิต

พลอยไดในปริมาณ 0.92 กิโลกรัม ขณะที่ สุธารักษ (2544) รายงานวา การผลติไบโอดเีซล 100 ลิตร จะไดกลีเซอรีนดิบ

เปนผลผลิตพลอยไดในปริมาณ 7 ลิตร หรือน้ํามันหรือไขมัน 100 lb จะไดกลีเซอรีน 10 lb (National Biodiesel 

Board, 2010) ซึ่งกลีเซอรีนดิบเปนผลพลอยไดสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน นําไปใชในอุตสาหกรรม

ยา ผลิตภัณฑทําความสะอาด อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ทําเชื้อเพลิงแทนแกสหุงตม และใชเพื่อเปนสวนประกอบใน

สูตรอาหารสัตว เปนตน 

กลีเซอรีนไดรับการยอมรับวาเปนวัตถุดิบที่มีความปลอดภัย (FDA, 2007, 21 C.F.R 582.1320) ถูกจัดอยูใน

กลุมวัตถุดิบแตงเติมโดยทั่วไป (general purpose food additive) ดังนั้น สามารถใชเปนอาหารสัตวได อยางไรก็

ตาม ความไมบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน เชน มีการปนเปอนของเมทานอลเปนสิ่งที่ควรระมัดระวัง และควรมีไมเกิน 1% 

(10,000 ppm) DM ในอาหารสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง (FDA, 2007) และ Shröeder and Südekum (1999) แสดงให

เห็นถึงความเปนไปไดในการใชกลีเซอรีนในอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง และสรุปวากลีเซอรีนเปนสารตั้งตนของ

กลูโคส กลีเซอรีนเปนองคประกอบที่ดีของอาหาร แมวาอาจจะอยูในรูปทีไ่มบริสุทธิ ์ดังนั้น กลีเซอรีนอาจเสริมเปน

วัตถุดิบในอาหารผสมสําเร็จ (TMR) หรืออาหารขนอัดเม็ด ซึ่งชวยเพิ่มคุณภาพของอาหารใหดีข้ึน 
 

2.4.2 ผลการใชกลีเซอรีนดิบในโคเน้ือ และโคนม 

การศึกษาในโคเนือ้ขุน พบวาสามารถใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารได 10% ชวยเพิม่ประสิทธิภาพการใช

อาหาร และไมมีผลตอสมรรถภาพการเจริญเตบิโต และคุณภาพซาก (Pyatt et al., 2007) และการศึกษาของ Elam et 

al. (2008) พบวาการเสริมกลเีซอรีนดิบ 0, 7.5 และ 15% ไมมีผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการ
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ใชอาหาร แตปริมาณการกินไดของวัตถุแหงมีแนวโนมลดลง ปจจุบันแมวามีการศึกษาการเสริมกลีเซอรีนดิบในอาหาร

โคขุนกันมากข้ึน (Versemann et al., 2008; Parsons et al., 2009) แตผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต และ

คุณภาพซากยงัมคีวามผนัแปร และไมสม่ําเสมอ 

 การใชประโยชนกลีเซอรีนดิบในอาหารปศุสัตวยังใหผลทีย่ังไมแนนอน Parsons et al. (2009) รายงานวา 

ไมมีความแตกตางของปริมาณการกินไดของวัตถุแหง (dry matter intake, DMI) เมื่อเสริมกลีเซอรีนระดับ 2% ใน

อาหาร แต DMI ลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (Linear, P<0.001; Quadratic, P = 0.014) เมื่อระดับของกลีเซอรีน

เพิ่มข้ึนเปน 4, 8, 12 และ 16% ของอาหารขุนที่มีขาวโพดอบไอน้าํ (steam-flaked corn) เปนหลัก ทํานองเดียวกัน 

DMI ลดลง 10.1% เมื่อเสริมกลีเซอรีนดิบระดับ 10% ของขาวโพดแหงอัดแผน (dry-rolled corn diets) ในอาหาร

โคขุน (Pyatt et al., 2007) ทํานองเดียวกับ Elam et al. (2008) พบวา ปริมาณการกินไดมีแนวโนมลดลงเปน

สมการเสนตรงเมื่อระดับกลีเซอรีนเพิ่มข้ึนเปน 7.5 และ 15% ของอาหาร  ในทางตรงกันขาม Mach et al. (2009) 

รายงานวา ปริมาณการกินไดวัตถุแหงของ Hotstein bull ที่ไดรับอาหารที่มี barley-based เสริมกลีเซอรีน 0-12% 

ไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) 

 Wang et al. (2009) ศึกษาการเสริมกลีเซอรีนดิบที่ระดับ 0, 100, 200 และ 300g glycerol/hd/d ตอการ

ยอยได กระบวนการหมัก และการสังเคราะหจุลินทรียโปรตีนพบวา การยอยได กรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมดเพิ่มแบบ

สมการเสนตรง และยังเพิ่มการสังเคราะหจุลินทรียโปรตีน แต NH3-N ลดลงตามระดับการเสริมกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้น 

จากการทดลองสรุปวา การใชกลีเซอรีนชวยเพิ่มการยอยได ปรับปรุงกระบวนการหมัก (เพิ่ม C3) และการสังเคราะห

จุลินทรียโปรตีนของโค แมวา NH3-N ลดลงแตไมมีผลตอสมรรถภาพของสัตว 

Ramos and Kerley (2011) ศึกษาการเสริมกลีเซอรีนดิบที่ระดับ 0, 5, 10 และ 20% ของวัตถุแหงตอ

กระบวนการหมักในหลอดทดลอง และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคขุน พบวาไมมีผลตอกระบวนการหมักในหลอด

ทดลอง (การทดลองที่ 1) ปริมาณการกินไดของวัตถุแหง และสมรรถภาพการเจริญเตบิโตของโคขุน (การทดลองที่ 2) 

Bartoñ et al. (2013) ศึกษาอิทธิพลของการเสริมกลีเซอรีนระยะยาว (251 วัน) ตอสมรรถภาพ ลักษณะ

ทางซาก คุณภาพเนื้อ เมแทบอไลทในกระแสเลือด และกระเพาะรูเมน พบวาการเสริมกลีเซอรีนในอาหารโคขุนระยะ

ยาว ไมมีผลตอปริมาณการกินไดของอาหารทั้งหมดเฉลี่ย สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ

ของโคขุนที่ไดรับกลีเซอรีน (0-10%) รวมทั้งไมมีผลตอเมแทบอไลทในกระแสเลือด และกระเพาะรูเมน สรุปวา

สามารถใชกลีเซอรีนระยะยาวได โดยทดแทนขาวบารเลยในระดับ 0-10% DM ในอาหารโคขุน และ Gunn et al. 

(2011c) ศึกษาผลการใชกลีเซอรีนรวมกับกากสาเหลาแหง (DDGS) ในลูกโคเนื้อระยะหยานม พบวาการเสริมกลีเซอ

รีน (15% DM) รวมกับกากสาเหลาแหงระดับ (30% DM) ชวยเพิ่มสมรรถภาพลูกโคขุน และคุณภาพของเกรดซาก 

เมื่อโคไดรับอาหารที่มีขาวโพดเปนหลัก 

การศึกษาในโคนม Donkin et al. (2009) ศึกษาการใชกลีเซอรีนทดแทนขาวโพดในสูตรอาหารแมโครีดนม

พันธุโฮลสไตนฟรีเชียนที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15% เปนเวลา 56 วัน พบวาไมมีผลตอปริมาณการกินได (23.8, 24.6, 

24.8 และ 24.0+0.7 kg/d) ผลผลิตน้ํานม (36.3, 37.2, 37.9 และ 36.2+1.6 kg/d) และองคประกอบทางเคมีของ

น้ํานม ยกเวน ยูเรีย-ไนโตรเจนในน้าํนมลดลง (12.5+0.4 to 10.2+0.4 mg/dL) ตามระดับการใชการใชกลีเซอรีนที่

เพิ่มข้ึน ขณะที่ แมโครีดนมที่ไดรับกลีเซอรีนทดแทนระดับ 10 และ 15% มีน้ําหนักตัวเพิ่มมากกวาแมโครีดนมที่ไดรับ
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กลเีซอรีนทดแทนระดับ 0 และ 5% แตคะแนนความสมบูรณของรางกายไมแตกตางกัน (P<0.05) ดังนั้น จึงสามารถใช

กลเีซอรีนระดบั 15% โดยไมมีผลตอสมรรถภาพการเจิญเติบโตของโค 

Schröder and Südekum (1999) ศึกษาการใชกลีเซอรีนดิบระดับ 0-10% ในสูตรอาหารแมโคนมพบวา 

สามารถทดแทนแหลงของแปงในสูตรอาหารไดครึง่หนึง่ โดยไมมีผลกระทบตอปริมาณการกินได การสังเคราะห

จุลินทรียโปรตีน การยอยไดในกระเพาะรูเมน หรือสัมประสิทธิ์ของการยอยไดทั้งหมด  

 แมโคนมกอนอุมทอง (prepartum dairy cows) ที่ไดรับอาหารกลีเซอรีน 5% มีปริมาณการกินไดของ

อาหารแหงดีกวากลุ มอื่นๆ แตปริมาณการกินไดลดลงเมื ่อไดรับอาหารที ่มีกลีเซอรีน 5.3% ภายหลังคลอดลูก 

(Ogborn, 2006) มากกวานั้น จากการศึกษาในโคนมพบวาไมมีผลกระทบตอปริมาณการกินไดเมื่อเสริมกลีเซอรีนใน

อาหาร 0-10% ของอาหารแหงในอาหารที่มีพืชอาหารสัตวเปนหลัก (Schröder and Südekum, 1999; DeFrain et 

al., 2004; Chung et al., 2007) และในแกะขุนการเสริมกลีเซอรีนในอาหารไดสูงถึง 20% โดยไมมีผลตอปริมาณการ

กินไดของแกะ (Gunn et al., 2010a)  

 การใหอาหารทีม่ีระดับกลีเซอรีนดินเพิม่ขึน้อาจเปลีย่นแปลงความสามารถในการยอยไดของอาหาร และ

เปลี่ยนแปลงกลุมประชากรจุลินทรียในกระเพาะรูเมน Groesbeck et al. (2008) กลาววา สามารถเพิ่มปริมาณการ

กินไดของลิกโนเซลลูโลส (ADFI) ในสกุรทีไ่ดรบัอาหารอัดเม็ดที่มีกลีเซอรีนเสริมในอาหาร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ได

น้ํามันถ่ัวเหลืองเสริมในอาหารอัดเม็ด (P=0.08) 

 มกีารใชกลเีซอรอลเพือ่ใชในการรักษาโรค Ketosis ในชวงตนของระยะใหนมในป ค.ศ. 1954 (Johnson et 

al., 1954) และมกีารประเมนิการใชกลเีซอรอลในการรักษา Ketosis ตอเนื่องในป ค.ศ. 1970 (Fisher et al., 1973) 

ระดับที่ใชในสูตรอาหารในการศึกษาครั้งนี้อยูในชวง 160 และ 472 กรัมตอวัน (Fisher et al., 1973; Khalili et al., 

1997) มากกวานั ้น ในปจจุบันกลีเซอรอลถูกทดลองนํามาใชปองกัน และรักษาโรคปญหาทางเมแทบอลิซึม 

(metabolic problem) ซึ่งสัมพันธกับชวงระยะปรับเปลีย่นของแมโค (transition cows) Goff and Host (2001) 

ใชกลเีซอรอล 0-3 ลิตร ใชปองกัน และรักษาอาการ Ketosis และ DeFrain et al. (2004) ใหกลีเซอรอล 0.86 kg/d 

ในชวงระยะปรับเปลี่ยนของแมโคนม การเสริมกลีเซอรอล 162.5 g/d (DM basis) ที่มีปริมาณกลีเซอรอล 65% 

(65% food grade glycerol) ไมไดมีผลตอปริมาณการกินได ผลผลิต และองคประกอบน้ํานม เมแทบอไลทในกระแส

เลือด หรือความเขมขนของอินซูลิน (insulin) ในซี่ร่ัมในชวง 3 สัปดาหแรกของการใหน้ํานม แตมีแนวโนมทําใหผล

ผลิตน้ํานมเพิ่มข้ึนในชวง 3 สัปดาหหลังหยุดการใหอาหาร (Chung et al., 2007) จากการศึกษา แสดงใหเห็นคุณคา

ของกลเีซอรอลมศีกัยภาพเปนแหลงพลงังานในการรักษา Ketosis 
 

2.4.3 ผลการใชกลีเซอรีนดิบในแกะ 

Musselman et al. (2008) ประเมินผลการใชกลีเซอรีนที่ระดับ 0, 15, 30 และ 45% ของวัตถุแหงในแกะขุน

พบวา สมรรถภาพการเจริญเตบิโต และคุณภาพซากยงัมคีวามผันแปร แตมีแนวโนมลดลงเมื่อใชกลีเซอรีนที่ระดับมากกวา 

30% ขณะที่ ระดับ 0-15% ไมมีความแตกตางกัน อาจเนื่องจาก มีการเสริมกลีเซอรีนระดับสูงเกินไป สอดคลองกับ 

Gunn et al. (2010a) รายงานผลการใชกลีเซอรีนดิบที่ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20% ของวัตถุแหงในแกะขุน พบวา

ปริมาณการกินไดของอาหาร (linear, P = 0.004) และอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตามระดับกลีเซอรีนที่เพิ่มข้ึน 

(quadratic, P = 0.05) แตคุณภาพซากไมแตกตางกัน ขณะที่ Pethick et al. (1999) รายงานวา การเสริมกลีเซอรีน
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รวมกับ propylene (3.5% + 1.5% DM) ในอาหารแกะสามารถเพิ่มคุณภาพเนื้อ และกระตุนการเพิ่มไกลโคเจน 

(glycogen) ในมัดกลามเนื้อทําใหเนื้อมีคุณภาพดีข้ึน 

Gomes et al. (2011) ศึกษาผลของการเพิ่มระดับกลีเซอรีนในอาหารขน (0, 15 และ 30% DM) ตอ

สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะทางซากของแกะ พบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง (DMI) คุณภาพซาก 

และคุณภาพเนื้อไมมีความแตกตางกัน ดังนั้นจากการทดลองสรุปวา สามารถใชกลีเซอรีนไดในระดับ 15-30% DM ใน

สตูรอาหารโดยไมมผีลตอสมรรถภาพการเจริญเตบิโต และลกัษณะทางซากของแกะ 

Terré et al. (2011) ศึกษาผลของการเพิ่มระดับกลีเซอรีนในอาหารขน (0, 5 และ 10% DM) พบวาการ

เสริมกลีเซอรีนในอาหารขน (0-10% DM) ในชวงระหวางการขุนไมมีผลตอสมรรถภาพการผลผลิตของแกะ ปริมาณ

การกินอาหารขน หรืออาหารหยาบ (ฟาง) คาเมแทบอไลทในกระแสเลือด การพัฒนาของผนังกระเพาะรูเมน และกรด

ไขมันในกลามเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) ทํานองเดียวกับ Avila-Stagno et al. (2013) ศึกษาผลของการเพิ่ม

ระดับกลีเซอรีนในอาหารขน (0, 7, 14, 21% DM) ตอปริมาณการกินได การยอยได การปลดปลอยกาซ CH4 การ

เจริญเติบโต กรดไขมัน และลักษณะทางซากของแกะ พบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง (DMI) ลิกโนเซลลูโลส 

(ADF) พลังงานรวม (GE) และสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะ (DM, CP, NDF, ADF และ DE) การปลดปลอยกาซ 

CH4 ไมแตกตางกัน ทํานองเดียวกับคุณภาพซาก และปริมาณกรดไขมันในกลามเนื้อไมแตกตางกัน แมวา ปริมาณการ

กินไดของโภชนะ (NDF และ ADF) มีแนวโนมลดลง (P= 0.06 และ P= 0.20 ตามลําดับ) จากการทดลองสรุปวา 

สามารถใชกลเีซอรีนไดในระดบั 21% DM และชวยปรับปรุงปริมาณกรดไขมันในซาก  

Meale et al. (2013) ศึกษาผลของการเสริมกลีเซอรีน (0, 6, 12% DM) ตอผลผลิตขน พฤติกรรมการกิน

อาหาร และคะแนนความสมบูรณของรางกายแกะ Merino ewes พบวาปริมาณการกินได และ ADG ไมแตกตางกัน 

(P= 0.59) ทํานองเดียวกับ ผลผลิต ความยาว ขนาดเสนผาศูนยกลาง และความละเอียดของขนไมแตกตางกัน (P≥13) 

จากการศึกษาครั้งนี้ชีใ้หเห็นวา สามารถใชกลีเซอรีนในอาหารไดในระดับ 0-12% DM โดยไมมีผลตอผลผลิต และ

คุณภาพของขนแกะ 
 

2.4.4 ผลการใชกลีเซอรีนดิบในสัตวไมเค้ียวเอ้ือง (Glycerin in Livestock and Poultry Diets) 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในสัตวไมเคี้ยวเอื้อง Dozier et al. (2008) ศึกษาคาพลังงานที่ใชประโยชนไดที่ปรากฏ 

(AMEn) ของกลเีซอรีนดบิในไกเนื้อพบวา มีคาพลังงานที่ใชประโยชนไดปรากฏของกลีเซอรีนดิบเทากับ 3,621 กิโลแคลอรี/

กิโลกรัม และในไกทดลองที่ไดรับอาหารสูตรมาตรฐานผสมกลีเซอรีนดิบ 6 เปอรเซ็นต มีการพลังงานที่ใชประโยชนได

ปรากฏสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และพบวาไกทดลองมีการกินไดที ่เพิ ่มสูงขึ้น และมีคา

พลังงานรวมที่ไดรับเพิ่มสูงขึน้ดวย โดยไมมีผลตอน้ําหนักตัว พลังงานที่เหลือในมูล และพลังงานที่ใชประโยชนไดปรากฏ 

สรุปไดวา ระดับกลีเซอรีนดิบที่ผสมอยูในอาหารเพิ่มสูงข้ึนจะสงผลใหอัตราการกิน และคาพลังงานรวมที่ไดรับมีคาเพิ่ม

สูงขึ้นดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทํานองเดียวกับ Cerrate et al. (2006) ที่ศึกษาการเจริญเติบโต และ

ลกัษณะซากของไกเนื้อพันธุ Cobb 500 ไดรับการเสริมกลีเซอรีนดิบ 0, 5 หรือ 10% พบวาไกที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5% 

มีน้ําหนักตัว ปริมาณการกินได อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการตาย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมแลว

ไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ในทุกชวงอายุ สวนไกทดลองที่ไดรับอาหารผสมกลีเซอรีนดิบ 10% มีน้ําหนักตัวที่อายุ 
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14 วัน ไมแตกตางกับไกทดลองทีไ่ดรับอาหารผสมกลีเซอรีนดิบ 0-5% แตในไกทดลองที่อายุ 35 และ 42 วันที่ไดรับ

อาหารเสริมดวยกลเีซอรีนดบิ 10% มีน้ําหนักตัวนอยกวาไกทดลองที่ไดรับอาหารที่เสริมดวยกลีเซอรีนดิบ 0-5%  

ในไกไข Lammers et al. (2008) ทําการศึกษาเก่ียวกับระดับการยอยไดปรากฏของกลีเซอรีนดิบในไกไข ตั้งแต

ระยะเร่ิมแรกของการทดลอง พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติระหวางทรีทเมนต (P = 0.06) แตมีการเพิ่มของพลังงานที่

ใชประโยชนไดปรากฏ (AMEn) จากการเสริมกลีเซอรีนดิบในอาหาร เมื่อมาหาคาพลังงานที่ใชประโยชนได (ME) พบวา กลี

เซอรีนดิบมีคาพลังงานที่ใชประโยชนไดเทากับ 3,805 ± 238 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ปริมาณการกินไดแตละวันพบวามีคา

เทากับ 104±4.0 กรัม/วัน จํานวนไขที่ผลิตไดเทากับ 93.0±2.6 เปอรเซ็นต น้ําหนักไขมีคาเทากับ 56±0.9 กรัม และคา

พลงังานรวมของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (>99 %) เทากับ 4,305±30 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  

สวนในสุกร Lammers et al. (2007) พบวาคุณคาพลังงานของกลีเซอรีนมีคาเทากับคาพลังงานของขาวโพด ซึ่ง 

Kijora et al. (1995) กลาววา สามารถใชกลีเซอรีนในสูตรอาหารสุกรไดในระดับ 0-10% แตถาใชกลีเซอรีนในสูตรอาหาร

มากกวา 10% จะมผีลตออัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนือ้  สรุปจากการตรวจเอกสาร สามารถใชกลีเซอรีนในอาหารปศุ

สัตวอยูในชวง 0-20% DM ของอาหาร และสัตวปกอยูในชวง 0-10% DM ของอาหาร ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ความ

เขาใจในองคประกอบของกลีเซอรีนอยางถูกตองเปนจุดที่สําคัญในกระบวนการผลิตอาหารสัตว เพื่อใหแนใจในความ

ปลอดภัยในทางปฏิบัติในการใชเปนอาหารสตัว 

โดยสรุปจากการตรวจเอกสารจะเห็นไดวา สามารถใชกลีเซอรีนดิบเปนสวนประกอบในอาหารสําหรับโค

เนื้อ โคนม แกะ และสัตวปกได โดยไมมีผลเสียตอสมรรถภาพการผลิต อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยรายงานการ

วิจัยที่เกี่ยวกับผลการใชกลีเซอรีนดิบในอาหารขนตอกระบวนการหมัก และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของสัตว

เคี้ยวเอื้องยังมีจํากัด โดยเฉพาะในแพะเนื้อ และแพะนมที่เลี้ยงในภาคใตยังมีขอมูลไมชัดเจน และมีจํากัด จึงควรมี

การศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาวเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาการใชประโยชนจากกลี

เซอรีนดิบในอาหารขน และ/ หรืออาหารผสมครบสวน หรืออาหารผสมสําเร็จรูป (total mixed ration, TMR) 

สําหรับเลี้ยงแพะเนื้อ และแพะนมตอไป  

โดยมีสมมุติฐานคือ การเสริมกลีเซอรีนดิบเปนสวนประกอบในอาหารผสมครบสวนของแพะทําใหปริมาณ

การกินได การยอยได กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน สมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแพะ

เพิ่มขึ้น เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาการใชประโยชนจากกลีเซอรีนดิบในอาหารขน และอาหาร

ผสมครบสวน (TMR) สําหรับเลี้ยงแพะตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ การทดลองแบงออกเปนการทดลองยอยๆ เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค ซึ่งใน

แตละการทดลองมีรายละเอียดหลายงาน โดยแผนงานการวิจัยภายใตโครงการ “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร

แพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” 

โดยมุงเนนในเร่ืองการนําใช และหาแนวทางใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะเพื่อใชรวมกับอาหารที่มีอยูในทองถิ่น

ในการเพิ่มผลผลิตของสัตวเค้ียวเอ้ือง โดยการศึกษาคร้ังนี้มีกิจกรรมการวิจัยแบงออกเปนหัวขอยอยๆ ดังนี้ 

การทดลองที่ 1. การศึกษาการยอยได กระบวนการหมักและสมดลุไนโตรเจนในแพะ 

1.1 การประเมินคุณคาทางโภชนาการของกลีเซอรีนดิบ 

 เก็บตัวอยางกลีเซอรีนดิบที่ใชในการทดลอง เพื่อนําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี เชน วัตถุแหง 

โปรตีนหยาบ เถา เยื่อใย ไขมัน และแรธาตุ เปนตน ตามวิธีการของ AOAC (1995) และวิเคราะหคาอื่นๆ เชน pH, 

density (AOCS, 2006), total glycerol (AOCS, 2006), methanol (GC-FID) ตามวิธีการมาตรฐาน (AOAC, 

1995) 

1.2 การศึกษาการยอยได กระบวนการหมักและสมดุลไนโตรเจนในแพะ 

 1. แผนการทดลองและกลุมทดลอง 

ใชแผนการทดลองแบบ 4x4 Latin square design โดยมีกลุมทดลอง (treatment) เปนอาหารผสมครบ

สวน (TMR) มีอัตราสวนอาหารขนตออาหารหยาบ (หญาซิกแนลแหง) 75:25 อาหารทดลอง (dietary treatment) มี 

4 กลุม ดังตอไปนี้ 

 อาหารทดลองที ่1 (T1: กลุมควบคุม) อาหารผสมครบสวนที่มีกลีเซอรีนดิบ 0% 

 อาหารทดลองที ่2 (T2) อาหารผสมครบสวนที่มีกลีเซอรีนดิบ 5% 

 อาหารทดลองที ่3 (T3) อาหารผสมครบสวนที่มีกลีเซอรีนดิบ 10% 

 อาหารทดลองที ่4 (T4) อาหารผสมครบสวนที่มีกลีเซอรีนดิบ 20% 

 การทดลอง แบงระยะเวลาการทดลองออกเปน 4 ชวงการทดลอง (period) โดยในแตละชวงการทดลองใช

เวลา 21 วัน แพะทดลองทุกตัวไดรับอาหารทดลองจนครบทุกกลุมอาหาร 

 2. สัตวทดลอง 

ใชแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50% เพศผู จํานวน 4 ตัว อายุเฉลี่ยประมาณ 16-18 เดือน โดยแพะ

มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 26.0+3.0 กิโลกรัม ในชวงปรับสัตวกอนเขางานทดลองฉีดยาถายพยาธิภายนอกและภายใน 

(Ivermax) อัตราการใชยา 2 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 50 กิโลกรัม และฉีดไวตามิน เอดีอี (AD3E) อัตราการใชยา 2 

มิลลิลิตร ตอตัวทุกตัว นอกจากนี้ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดตอที่สําคัญไดแก วัคซีนโรคคอบวมและโรคปากและเทา

เปอย 

 3. อาหารและการเตรียมอาหารทดลอง 

 อาหารทีใ่ชในการทดลองเปนอาหารผสมครบสวนทีม่ีสัดสวนอาหารขนตออาหารหยาบ (หญาซิกแนลแหง) 

75:25 โดยใชกลีเซอรีนดิบระดับตางๆ ทดแทนแหลงพลังงานจากขาวโพดตามแผนการทดลอง 4 สูตร (Table 3.1) 
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สูตรอาหารขนมีโปรตีนหยาบ 15 เปอรเซ็นต พลังงาน 2.63 Mcal/kg ME โดยสูตรอาหารมีระดับโภชนาการตางๆ 

ครบตามความตองการของแพะตามคําแนะนําของ NRC (1981) แพะทุกตัวถูกขังในคอกขังเดี่ยวไดรับอาหารอยาง

อิสระ แบงใหกิน 2 ครั้ง เวลา 8.00 และ 16.00 น. สัตวจะไดรับการปรับตัวกับอาหารทดลองเปนเวลา 2 สัปดาห

กอนที่สุมเก็บตัวอยาง 
 

Table 3.1 Ingredients and chemical composition of goat diets containing increasing amounts of crude glycerin (% 

DM basis) 

 Dietary crude glycerin (% of dietary DM) 1 

Item T1(0) T2(5) T3(10) T4(20) 

Ingredients, %     

Crude glycerin2 0.00 5.00 10.00 20.00 

Ground corn, GC 46.00 41.00 35.45 24.50 

Soybean meal, SBM (44% CP) 16.20 16.10 16.55 18.21 

Fish meal, 55% CP 2.00 2.00 2.00 2.00 

Leucaena leave meal, LLM 6.00 6.00 6.00 5.65 

Plicatulum hay, PH 25.00 25.00 25.00 25.00 

Molasses 3.00 3.00 3.00 2.54 

Salt 0.20 0.20 0.20 0.20 

Dicalcium phosphate 0.30 0.30 0.30 0.30 

Urea 0.30 0.40 0.50 0.60 

Mineral and vitamin mix2 1.00 1.00 1.00 1.00 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estimated nutrients (%)     

TDN, % 72.81 72.72 72.63 72.74 

CP 15.00 15.00 15.00 15.00 

ME, Mcal/kg DM3* 2.63 2.63 2.63 2.63 

Cost, bath/kg4 11.40 11.03 10.71 10.12 

Reduction cost, % 0.00 3.25 6.05 11.23 
1 T1 = Level of crude glycerin (CG) 0%, T2 = Level of CG 5%, T3 = Level of CG 10%, T4 = Level of CG 20%. 
2 Contained 85.7% glycerol, 8.6% water, 1.24% sodium, and 0.09% methanol (Colorless, odorless, viscous liquid 

obtained from Biodiesel Producers, New Biodiesel, Surat Thani Province, Thailand.). 
3 Minerals and vitamins (each kg contains): Vitamin A: 10,000,000 IU; Vitamin E: 70,000 IU; Vitamin D: 1,600,000 IU; 

Fe: 50 g; Zn: 40 g; Mn: 40 g; Co: 0.1 g; Cu: 10 g; Se: 0.1 g; I: 0.5 g. 
3 Metabolizable energy (ME) = TDN x 0.04409 x 0.82. (NRC, 1981) 

* Calculated with an estimated ME for glycerol of 3.47 Mcal/kg of DM. (Mach et al., 2009) 
4 Crude glycerin = 4.5, ground corn = 12, soybean meal = 21, fish meal = 28, leucaena leave meal = 11, 

plicatulum hay = 1, molasses = 12.8, salt = 10, dicalcium phosphate = 10, urea = 25, Mineral and vitamin = 50 

baht/kg, (Reference of price of feed Ingredients by Department of Animal Science, Prince of songkla university Hat 

Yai Campus, 12 November, 2012). 
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 4. การใหอาหารสัตวทดลอง 

 4.1 ระยะปรับสัตว (adjusting period) ทําการสุมสัตวทดลองตามแผนการทดลองแบบ 4 x 4 Latin 

square design โดยสตัวจะไดรับอาหารตามกลุมทดลองเปนเวลา 14 วัน โดยสัตวจะไดกินอาหารผสมครบสวนอยาง

เต็มที่ทุกกลุมทดลอง เพื่อทําการศึกษาปริมาณการกินไดอยางอิสระ (voluntary feed intake) โดยแบงการใหอาหาร

ออกเปน 2 เวลา คือ ชวงเชาใหอาหารเวลา 08.00 น. และชวงบายใหอาหารเวลา 16.00 น. โดยในการใหอาหารชวง

เชา ทําการชั่งให (ใหเชา) และชั่งอาหารที่เหลือ (เหลอืเยน็) และในชวงบายทําการชั่งอาหารให (ใหเยน็) และชั่งอาหาร

ที่เหลือ (เหลือเชา) เพือ่นําไปหาปริมาณการกินไดในแตละวัน โดยทําการจดบันทึกปริมาณอาหารทีใ่หและอาหารที่

เหลอืทัง้เชาและเย็นทุกวัน ปริมาณการกินไดตอวันคํานวณโดยสูตร 
 

ปริมาณการกินไดตอวัน(วัตถุแหง) = อาหารใหตอนเชา (วัตถุแหง) – อาหารเหลือตอนเชา (วัตถุแหง) +  

    อาหารใหตอนเย็น (วัตถุแหง) - อาหารเหลือตอนเย็น (วัตถุแหง) 
 

ในระยะนี้สัตวอยูในกรงขังเดี่ยวที่มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา และมีการทําความสะอาดอางน้าํทุกๆ วัน 

(เชา-เยน็) และทําความสะอาดคอกในชวงเชาทุกวัน 

 4.2 ระยะเก็บตัวอยาง (collection period) ระยะนี้สัตวอยูบนกรงเมทธาโบลิซึม (metabolism crate) ทํา

การปรับสัตวใหมีความคุนเคยกับกรงเปนเวลา 2 วันแรก และในชวง 5 วันหลัง ทําการเก็บตัวอยางอาหาร มูล และ

ปสสาวะติดตอกันในชวง 5 วันของแตละชวงการทดลอง ตามวิธีการเก็บแบบทั้งหมด (total collection) (Schnieder 

and Flatt, 1975) และทําการเก็บของเหลวจากกระเพาะหมักและเลือด ในวันที ่21 (วันสุดทาย) ของแตละชวงการ

ทดลอง ในการใหอาหารใหตามกลุมทดลองเหมือนชวงปรับสัตว แตใหเพียง 90 เปอรเซ็นตของปริมาณการกินได

ทั้งหมดในชวงระยะปรับสัตว เพื่อใหสัตวทดลองกินอาหารหมดตามสัดสวนที่กําหนดในกลุมทดลอง 
 

 5. การเก็บขอมูลและการเก็บตวัอยาง 

5.1 การเก็บตัวอยางอาหาร 

 สุมเก็บตัวอยางอาหารผสมครบสวนทุกสัปดาห สัปดาหละ 3 วันติดตอกัน ทั้งอาหารที่ให (เชา-เย็น) และ

อาหารที่เหลือ (เชา-เย็น) หลังจากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อนํามาหา

คาเฉลี่ยของวัตถุแหง โดยนํามาปรับการกินไดของสัตวในแตละวัน และอีกสวนหนึ่งจะสุมเก็บจากแตละชวงการ

ทดลอง แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 72 ชั่วโมง และนําไปบดผานตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร 

เพือ่นําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี เชน วัตถุแหง (dry matter, DM) โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) 

เถา (Ash) ตามวิธีการของ AOAC (1995) และวิเคราะห neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber 

(ADF) และ acid detergent lignin (ADL) ตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991) อีกสวนหนึ่ง ทําการเก็บ

ตัวอยางอาหารเพื่อตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและองคประกอบทางเคมีหลังผสมในสัปดาหที่ 1 และ 2 
 

 5.2 การชั่งนํ้าหนักสัตวทดลอง 

 ชั่งน้ําหนักสัตวทดลองเปนจํานวน 3 คร้ังในแตละชวงการทดลองคือคร้ังที่ 1 ชั่งกอนเขางานทดลอง เปนชวง

กอนเขาระยะปรับสัตวทดลองชวงการทดลองที่ 1 ชั่งคร้ังที่ 2 หลังจากปรับสัตวและจะนําสัตวขึ้นกรงเมทธาโบลิซึม 
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และคร้ังที่ 3 หลังจากเสร็จการทดลองในแตละชวงการทดลอง คือ หลังจากเก็บตัวอยางบนกรงเมทธาโบลิซึม ทําการ

จดบันทึก ตลอดจนกระทั่งเสร็จการทดลองเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของสัตวทดลอง 
 

 5.3 การวัดและการสุมเก็บตัวอยางของเหลวจากกระเพาะหมัก (rumen fluid) 

 สุมเก็บตัวอยางของเหลวในกระเพาะหมกั (rumen fluid) ของสัตวทดลองแตละกลุมทดลองที่เวลา 0 และ 4 

ชัว่โมงของการใหอาหารของวันสุดทายของแตละระยะทดลอง โดยวิธีการใช stomach tube รวมกับ vacuum 

pump ปริมาณ 100 มล. นํามาวัดคาความเปนกรด-ดางทันทีโดยใช pH meter (HANNA instruments HI 98153 

microcomputer pH meter) และหลงัจากนัน้ แบงของเหลวจากกระเพาะหมกัออกเปน 2 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 สุมเก็บประมาณ 40 มิลลิลิตร เติม 1M H2SO4 จํานวน 1 มิลลิลิตรตอของเหลวจากรูเมน 10 

มิลลิลิตร เพื่อหยุดการทํางานของจุลินทรีย นําไปปนเหวี่ยง (centrifuge) ดวยความเร็ว 3000 รอบตอนาที เปนเวลา 

15 นาที เก็บเอาเฉพาะสวนที่ใส (supernatant) เก็บไวประมาณ 20-35 มิลลิลิตร นําไปเก็บในตูแชแข็งอุณหภูมิ

ประมาณ –20 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปวิเคราะหแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (ammonia-nitrogen, NH3-N) โดยวิธีการ

กลั่น (Bremner and Keeney, 1965) โดยใชเครื่อง KJELTEC AUTO 2200 Analyzer (Foss, TECATOR) และ

ของเหลวอีกสวนหนึ่งนําไปวิเคราะหหากรดไขมันระเหยไดทั้งหมด (total volatile fatty acid, TVFA) และกรดไขมัน

ระเหยไดที่สําคัญไดแก กรดอะซีติก (acetic acid, C2) กรดโพรพิออนิก (propionic acid, C3) และกรดบิวทีริก 

(butyric acid, C4) โดยใชเครื่อง HPLC (Hewlett Packard) ประกอบดวย water 510 pump (Millipore), UV 

Detector 210nm., ODS reverse phase column (5µ, 40x250mm) ดัดแปลงตามวิธีการของ Samuel et al. 

(1997) 

 สวนที่ 2 ทําการสุมเก็บ 1 มิลลิลิตร เติม 10% formaldehyde 9 มิลลิลิตร เพือ่นําไปตรวจนับประชากร

จุลินทรีย (total direct count) ไดแก แบคทีเรีย (bacteria) โปรโตซัว (protozoa) และเชื้อรา (fungi) โดยใช 

Haemacytometer ขนาด 400 ชอง (haemacytometer มีขนาด กวาง x ยาว x ลึก = 1x1x0.1 mm) โดยทําการ

นับแบคทีเรีย 20 ชองเล็กในแนวทะแยงมุม โดยนับ 2 ซ้ําเพื่อหาคาเฉลี่ยตามวิธีการของ Galyean (1989) สวนโปรโต

ซัวและเชื้อราทําการนับ 1 ชองใหญ โดยทําการนับทั้งหมด 25 ชองกลาง โดยทําการนับโปรโตซัวและ zoospores ใน

การนับใชกลองจุลทรรศน (Olympus BX51TRF, No. 2B04492, Olympus optical Co. Ltd., Japan) ใช

กําลังขยายดังนี้ แบคทีเรียและเชื้อราใชกําลังขยาย 400 เทา (40x) โปรโตซวัใชกําลังขยาย 100 เทา (10x) ทําการนับ 

2 ซ้ํา เชนเดียวกันเพื่อหาคาเฉลี่ยของประชากร 
 

 5.4 การสุมเก็บตัวอยางเลือด 

 เก็บตัวอยางเลือด ที่เวลา 0 และ 4 ชั่วโมงของการใหอาหารของวันสุดทายของแตละระยะทดลอง โดยเก็บ

จากเสนเลือดดําใหญบริเวณคอ (jugular vein) ปริมาณ 3 มล. ใสหลอดที่มีเฮพพารีน (heparinized) เพื่อปองกัน

ไมใหเลือดแข็งตัว หลังจากนั้นนํามาปนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบตอนาที ใชเวลา 10 นาทีและ

เก็บสวน plasma ใสตูเย็นแชแข็งที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพื่อนํามาวิเคราะหหาระดับยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือด 

(blood urea-nitrogen, BUN) (Crocker, 1967) 

 

 



 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เร่ือง “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” พ.ย. 2556 

40 

 5.5 การสุมเก็บตัวอยางปสสาวะ 

 การเก็บปสสาวะในชวงสัตวอยูบนกรงเมทธาโบลิซึม โดยทําการเก็บติดตอกัน 5 วันในชวงสุดทายของระยะ

เก็บตัวอยางใชวิธีการเก็บแบบทั้งหมด โดยใชถังพลาสติกขนาดความจุ 5 ลิตร ซึง่มีถาดรูปกรวยวางไวบนถังพลาสติก

คอยรองรับปสสาวะตลอดเวลา ในถังเติมกรดซัลฟูริก 1M H2SO4 ในสัดสวน 1M H2SO4 ตอปสสาวะ 1: 10 เพื่อเปน

การตรึงไนโตรเจนในปสสวะและปรับให pH ของปสสาวะมีคาอยูระหวาง 2-3 ทั้งนี้เพื่อหยุดกิจกรรมของจุลินทรียที่จะ

เขาไปยอยสลายไนโตรเจนในปสสาวะ ทําการวัดปริมาตรทั้งหมดที่ไดในแตละวันและทําการสุมเก็บไวประมาณ 10 

เปอรเซ็นตของปสสาวะทั้งหมด เพื่อนําไปรวมกับวันที่ 2, 3, 4 และ 5 แลวทําการสุมอีกครั้งประมาณ 5 เปอรเซ็นต 

แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3000 รอบตอนาที นาน 15 นาที เก็บเฉพาะสวนใส หลังจากนั้น นําไปวิเคราะหหา

ปริมาณไนโตรเจนในปสสาวะตามวิธีการของ AOAC (1995) เพื่อนํามาวิเคราะหหาความสมดุลไนโตรเจน (nitrogen 

balance) ตอไป 
 

 5.6 การสุมเก็บตัวอยางมูล 

 เริ่มทําการเก็บพรอมกับการเก็บปสสาวะ โดยเก็บ 5 วันติดตอกันในชวงทายของการทดลอง ใชวิธีการเก็บ

แบบทั้งหมด (total collection) โดยทําการเก็บในชวงเชา เวลา 06.30 น. โดยการชั่งน้ําหนักมูลทั้งหมด การเก็บมี

ถาดรองมูลซึ่งอยูดานหลังของถาดรองปสสาวะ กอนเก็บทําการคลุกทุกสวนใหเขากันและแบงเก็บเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1: เก็บประมาณ 100 กรัม นําไปอบที ่100 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะหหาวัตถุ

แหงของมูลที่ขับถายออกมาในแตละวัน 

สวนที่ 2: เก็บไวประมาณ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักมูลทั้งหมดในแตละวัน นําไปเก็บไวที ่–20 องศาเซลเซยีส 

ทําการเก็บเชนนี้จนครบ 5 วันแลวนํามูลทั้งหมดในปริมาณที่เทากันของแตละกลุมทดลองที่เก็บไวมาคลุกใหเขากัน ทํา

การสุมเก็บอีกครั้ง 5 เปอรเซ็นตและนําไปอบที ่60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 48 ชั่วโมง หรือจนกวาจะแหงสนิท แลว

นําไปบดผานตะแกรงขนาด 0.1 มิลลิเมตร เพือ่นําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีเชนเดียวกับการวิเคราะหหา

องคประกอบทางเคมีในอาหาร เพือ่นําไปคํานวณหาการยอยไดตามวิธีการของ Schnieder and Flatt (1975) ดัง

สมการตอไปนี ้
 

 การยอยไดของวัตถุแหง (%)  =  100 – 100 x (น้ําหนักมูลปรับแหง

                                                                     น้ําหนักของอาหารที่กินปรับแหง 

) 

 การยอยไดของโภชนะ (%)  =  100 –100 x 

                                                                     % โภชนะในอาหาร x น้ําหนักของอาหารที่กินปรับแหง 

(%โภชนะในมูล x น้ําหนักมูลปรับแหง) 

 

6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

นําขอมูลที่ไดจากการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ Analysis of 

Variance (ANOVA) ตามแผนการทดลอง 4 x 4 Latin square design โดยใช Proc GLM และเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมทดลองดวยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (Steel and Torrie, 1980) 
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 การทดลองที่ 2 การศึกษาการเจริญเติบโต และคุณภาพซากในแพะเน้ือ 

1. สตัวทดลองและแผนการทดลอง 

การทดลองครั้งนี้ ทําการศึกษาโดยใชแพะรุนลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50% เพศผูจํานวน 24 ตัว 

(น้ําหนักตัวเฉลี่ย 17.4+ 1.8 กก.) โดยทําการเลีย้งแพะในคอกขังเดีย่วยกพืน้ จํานวน 24 คอก ภายในคอกมีรางน้ํา 

รางอาหารและอาหารหยาบแยกออกจากกัน แบงสัตวออกเปน 4 กลุมทดลอง (treatments) ตามแผนการทดลอง

แบบ Randomized complete block design (block = น้ําหนัก) โดยมีกลุมทดลอง (treatment) เปนอาหารผสม

ครบสวนสูตรตางๆ คืออาหารผสมครบสวนที่มีกลีเซอรีนดิบ 0, 5, 10, 20% กลุมการทดลองละ 6 ซ้ํา รวมทั้งหมด

จํานวน 24 ตัว โดยแพะทุกตัวไดรับการถายพยาธิภายในและใหวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยและควบคุมพยาธิ

และโรคอ่ืนๆ อยางใกลชดิในระหวางการทดลอง 

2. อาหารและการเตรียมอาหารทดลอง (ตามรายละเอียดในการทดลองยอยที่ 1.2 ขอ 3) 

 อาหารที่ใชในการทดลองเปนอาหารผสมครบสวนที่มีสัดสวนอาหารขนตออาหารหยาบ (หญาซิกแนลแหง) 

75:25 โดยใชกลีเซอรีนดิบระดับตางๆ ตามแผนการทดลอง สูตรอาหารขนมีโปรตีนหยาบ 15 เปอรเซ็นต โดยสูตร

อาหารมีระดับโภชนาการตางๆ ครบตามความตองการของแพะตามคําแนะนําของ NRC (1981) แพะทุกตัวถูกขังใน

คอกขังเดีย่วไดรบัอาหารอยางอิสระ แบงใหกิน 2 ครั้ง เวลา 8.00 และ 16.00 น. สัตวจะไดรับการปรับตัวกับอาหาร

ทดลองเปนเวลา 2 สัปดาหกอนที่สุมเก็บตัวอยาง  

 3. การจัดการดูแลสัตวทดลอง การเก็บขอมูล และการเก็บตัวอยาง 

 การปรับสัตวกอนเริ่มงานทดลองเพื่อใหคุนเคยกับสูตรอาหารเปนเวลา 14 วัน โดยใหไดรับอาหารทีละนอย

จนกระทั้งไดรับสูตรอาหารเต็มที่ (ad libitum) ทําการทดลองเปนเวลา 91 วัน บันทึกปริมาณอาหารที่แพะกินตลอด

ระยะเวลาการทดลอง โดยชั่งน้ําหนักอาหารทีเ่หลือวันถัดไป แลวนํามาคํานวณหาปริมาณการกินไดในแตละวัน ชั่ง

น้ําหนัก และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวแพะทุกๆ 2 สัปดาห เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาอัตราการ

เจริญเติบโต 

 3.1 การเก็บตัวอยางเลือด ทําการเก็บตัวอยางเลือดกอนใหอาหาร (0 ชั่วโมง) และหลังใหอาหาร 4 ชั่วโมง 

ในวันสุดทายของระยะทดลอง โดยเก็บตัวอยางเลือดจากเสนเลือดดําใหญบริเวณคอ (jugular vein) ปริมาตร 5 

มิลลิลิตร เพื่อนํามาวิเคราะหกลูโคสในเลือด (blood glucose) (ตามรายละเอียดในการทดลองยอยที่ 1.2 ขอ 5.4) 

 3.2 การฆา และชําแหละซาก เมื่อเลี้ยงแพะครบกําหนด 91 วัน สุมแพะกลุมละ 3 ตัว นํามาฆาและชําแหละ

ซากตามวิธีการของ สุทธิพงศ (2540) ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

 3.2.1 การเตรียมแพะกอนฆา ชัง่น้าํหนักแพะทุกตัวกอนอดอาหาร จากนัน้ทําการอดอาหารประมาณ 24 

ชั่วโมง โดยมีน้ําใหแพะกินตลอดเวลา แลวชั่งน้ําหนักตัวแพะหลังจากอดอาหาร (fasted live weight, FLW) 

 3.2.2 การฆาแพะและการเก็บซาก ทําการเชือดคอบริเวณเสนเลือดดําใหญที่คอ (jugular vein) เอา

เลือดออกใหเร็วที่สุด จากนั้นชั่งน้ําหนักแพะหลังฆา ทําการเลาะผิวหนัง เร่ิมดวยการเลาะผิวหนังบริเวณแขง (shank) 

ทั้ง 4 ขางออก แลวใชมีดกรีดบริเวณขอพับดานในของแขงทั้งสี่จนมาถึงทองเปนแนวก่ึงกลางลําตัว จากนั้นคอยๆ เลาะ

ผิวหนังออกจากเนื้อ เมื่อเลาะผิวหนังเสร็จทําการตัดแขงทั้ง 4 กับหัวแพะ เอาอวัยวะภายในออกโดยใชมีดกรีดตาม

แนวดานทอง เพื่อเอาอวัยวะภายในออก จากนั้นชั่ง และบันทึกน้ําหนักของอวัยวะตางๆ ไดแก หัว หนัง ระบบทางเดิน

อาหาร แขงทั้งสี่ หาง ตับ ปอด และหลอดลม ไขมัน อัณฑะ องคชาต กระบังลม มาม หัวใจ และไตทั้งสอง หลังจาก
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นั้นชั่งน้ําหนักซากไมรวมหัว และเทา จะไดน้ําหนักซากอุน (hot carcass weight, HCW) แลวเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ 

2+2 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการคิดเปอรเซ็นตซากอุน 

 3.2.3 การตัดแตงซาก และชําแหละซาก นําซากแพะออกจากตูแช โดยทยอยนําออกจากตูแชครัง้ละซาก 

และชั่งน้ําหนักซากแพะจะไดน้ําหนักซากเย็น (chilled carcass weight, CCW) ปลอยทิ้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 

1 ชั่วโมง ทําการแบงซากออกเปน 2 ซีก แลวชั่งน้ําหนักซากทั้ง 2 ซีก วัดความยาวซากจากตําแหนงซี่โครงซี่ที่ 1 

(anterior edge of the 1st rib) จนถึงกระดูกเชิงกราน (anterior edge of aitch bone) วัดพื้นที่หนาตัดเนื้อสัน

นอก (Longissimus dors, LD) จากบริเวณกระดูกซี่โครงซี่ที่ 12 กับ 13 (12th and 13th ribs) ของซากแพะซีกซาย 

หลังจากนั้นคิดเปอรเซ็นตซากทั้ง 2 ซาก โดยใชกรระดาษลอกลายตามวธิกีารของ สุทธิพงศ (2540) (ภาคผนวก 2) ทํา

การตัดซากแพะแบบสากลตามรายละเอียดของ มกอช. (2549) ไดแก ไหล (shoulder) สันซี่โครง (rack) สันสะเอว 

(loin) สะโพก (chump) ขาหนา (fore leg) อก (breast) คอ (neck) และขาหลัง (leg) แลวชั่งน้ําหนัก (ภาคผนวก 

ก-1 และ 2) 

 3.2.4 เก็บตัวอยางเนื้อสันนอกสวนหนึ่งที่ผานการบมที่อุณหภูมิประมาณ 4oC นาน 24 ชั่วโมง เพื่อนําไป

ศึกษาสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ไดแก คาสี (color) การสูญเสียน้ําออกจากเนื้อ (drip loss) คาแรง

ตัดผานเนื้อ (shear force) วเิคราะหองคประกอบทางเคมี และกรดไขมัน เปนตน 

 3.2.4.1 การวัดคาสีของเนื้อ ทําการตรวจวัดคาสีทางกายภาพดวยเครื่องวัดสี HunterLab color meter 

ดวยการอธิบายสีของเนื้อใหอยูในรูปของ CIE (Complete International Comission on Illumination, Hunter 

Color Quest XE) โดยแบงคาสีออกเปน 3 เฉดสี คือ L*, a* และ b* โดยที่ L* หมายถึง ความสวางของส ี

(lightness) ซึ่งจะอยูในเฉดสีดําจนถึงขาว a* หมายถึง คาความแดง (redness) ซึ่งจะอยูในเฉดสีเขียวจนถึงแดง และ 

b* หมายถึง คาความเหลือง (yellowness) ซึ่งมีเฉดสีตั้งแตสีน้ําเงินไปถึงสีเหลือง 

 3.2.4.2 ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) ทาํการวเิคราะหคาแรงตัดผานเนื้อดวยเคร่ือง Warner Brazler shear 

force (Texture analyzer, Stable Micro System, TA-XTPlus, UK) (ภาคผนวก ก-3) 

 3.2.4.3 องคประกอบทางเคมีของเนื้อ ทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเนือ้ โดยวิเคราะหหา 

ความชื้น โปรตีน ไขมันรวม และเถา (AOAC, 1995) 

 3.2.4.4 การวเิคราะหหากรดไขมนั ทาํการวเิคราะหกรดไขมันดัดแปลงตามวิธีการของ Folch et al. (1957) 

โดยทําใหอยูในรูป methyl ester แลวนําไปวิเคราะหหาปริมาณกรดไขมันโดยเทคนิค Gas Chromatography (GC) 

โดยสกัดไขมันดวยคลอโรฟอรม : เมธานอล (2:1) (Lepage and Roy, 1986) ทําเมธิลเลชั่นดวยกรดไฮโดรคลอริก 

และวิเคราะหดวยเครื่อง GC Agilent Technoloies 6890N โดยใชตัวตรวจวัดแบบ FID (Flame ionization 

detector) 

 3.2.4.5 การสูญเสียน้ําออกจากเนื้อ ทําการวัดคาการสูญเสียน้ําออกจากเนื้อ ตามวิธีการของ Honickel 

(1987) อางโดยสัญชัย (2543) โดยสุมเนื้อมาตัดเปนชิ้นขนาด 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ทําการซับใหแหง ชั่งน้ําหนัก

จากนั้นหอดวยผากอตแลวบรรจุถุงพลาสติกแขวนไวในตูเย็น 4oC นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนําออกมาจากถุงแลวซับให

แหง แลวชั่งน้ําหนักเนื้อ คิดเปนเปอรเซ็นตจากการสูญเสียกอน และหลังแชเย็น 
 

 

 



 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เร่ือง “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” พ.ย. 2556 

43 

 4. ขอมูลที่นํามาศึกษา 

 4.1 น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (Average daily gain, ADG) 

    = 

     จํานวนวันที่เลี้ยง 

น.น สุดทาย – น.น. เร่ิมตน 

 4.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (Feed conversion ratio, FCR) 

    = 

        น.น เพิ่ม 

น.น อาหาร 

 4.3 ปริมาณการกินได (Feed intake, FI) 

    = ปริมาณอาหารที่กิน – ปริมาณอาหารที่เหลือ 

4.4 เปอรเซ็นตซาก  

   = น.น ซาก

      น.น มีชีวิต 

 X 100 

 

 5. การวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงแพะ 

 ทําการวิเคราะหตนทุนการเลีย้งแพะ ไดแก ตนทุนคาอาหารที่ใชเลี ้ยงแพะทั้งหมด ตนทุนคาอาหารตอ

น้ําหนักตัวแพะที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ตนทุนการเลี้ยงแพะทั้งหมด กําไรเมื่อหักตนทุนการเลี้ยงแพะทั้งหมด และกําไร

เมื่อหักเฉพาะตนทุนคาอาหาร (ภาคผนวก ข) 
 

 6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 วเิคราะหความแตกตางของน้ําหนักตัวเร่ิมตน น้ําหนักสุดทาย น้ําหนักตัวเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณ

การกินได ประสิทธิภาพการใชอาหาร น้าํหนักซาก น้ําหนักอวัยวะภายในตางๆ น้าํหนักซากทีต่ัดแตง คาความหนา

ของไขมันสันหลัง ไขมันชองทอง พืน้ที่หนาตัดเนื้อสัน คาสี คาแรงตัดผานเนื้อ องคประกอบทางเคมีของเนื้อ และ

ตนทุนการเลี้ยงแพะ เปนตน โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ตามแผนการ

ทดลองแบบ Randomized complete block design (RCBD) (Steel and Torrie, 1980) 
 

 7. สถานที่ทําการทดลอง และเก็บขอมูล 

1. หมวดแพะ ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ 

2. หองปฏิบัติการวิ เคราะหคุณภาพอาหารสัตว  ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

3. โรงผสมอาหารสัตว ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ 

4. ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

5. สถานีวิจัย และพัฒนาสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก (สถานีวิจัยฝกภาคสนามคลองหอยโขง) วทิยาเขตหาดใหญ 
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6. หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร และโภชนาการ คณะ

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
 

8. ระยะเวลาทําการวิจัย 

 ใชเวลาทดลอง 1 ป ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2555 -  เดือนกันยายน 2556 
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บทท่ี 4 

ผลการทดลอง และวิจารณ 
 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาการยอยได กระบวนการหมักและสมดุลไนโตรเจนในแพะ 
 

4.1.1 การประเมินคุณคาทางโภชนาการของกลีเซอรีนดิบ 

4.1.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพของกลีเซอรีนดิบ 

ตัวอยางที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก บจ. นิว ไบโอดีเซล (New Biodiesel Co., Ltd.) 

ตั้งอยูที่ 23 หมู 6 ต. เสวียด อ. ทาฉาง จ. สุราษฎรธานี 84150 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกลีเซอรีนดิบ

ที่ใชในการทดลอง (Table 4.1.1) กลีเซอรีนดิบที่ใชในการทดลองคร้ังนี้มีแหลงผลิตมาจากโรงงานผลิตไบโอดีเซล 

(biodiesel) ขนาดใหญมีกําลังการผลิตประมาณ 220,000 ลิตรตอวัน โดยวัตถุดิบทีใ่ชมาจากน้ํามันพืช คือน้ํามัน

ปาลมดิบ (crude palm oil, CPO) ซึ่งเปนสารประกอบอินทรียประเภทไตรกลีเซอไรด (triglyceride) นํามาผาน

กระบวนการทางเคมีที่เรียกวา ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification reaction) (Van Gerpen, 

2005; Moser, 2009) หมายถึง กระบวนการของปฏิกิริยาเคมีที่มีการแทนที่หมูแอลกอฮอล (alcohol) ในเอสเทอร

ดวยแอลกอฮอลอีกชนิดหนึ่ง โดยใชเมทานอล (methanol) และใชเบส (base) คือ NaOH เปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําให

เกิดผลิตภัณฑเปนเอสเทอร หรือที่เรียกวา methyl esters หรือน้ํามันไบโอดีเซล (petro-biodiesel) และกลีเซอรีน

ดิบ (crude glycerol) (ASTM, 2008; Moser, 2009)  
 

Table 4.1.1 Characterization and physicochemical parameter of crude glycerin of crude palm oil (CPO)1, 2 

Items Value Notes 

Information of crude glycerin1   

Source Crude palm oil (CPO)2 - 

Biodiesel process Transesterification - 

Reactant Methanol (MeOH) - 

Catalyst agent NaOH - 

Physical properties   

Visual evaluation Light yellow, transparent - 

Color L*= 32.43, a* = 14.79, b* 

= 43.76 

3 L (lightness)*: 0 = black to 100 = white; a 

(redness)*: 0 = green to 100 = red; b 

(yellowness)*: 0 = blue to 100 = yellow 

Odor 
Odorless, mild pleasant 

aroma 

- 

1 Crude glycerin was obtained from New Biodiesel Co., Ltd., Surat Thani Province, Thailand. 
2 Crude palm oil = CPO. 
3 L* values are a measure of lightness (higher value indicates a lighter color); a* values are a measure of redness 

(higher value indicates a redder color); b* values are a measure of yellowness (higher value indicates a more 

yellow color), by CIE = Complete international commission on illumination (Hunter color flex). 



 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เร่ือง “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” พ.ย. 2556 

46 

 สอดคลองกับ Hansen et al. (2009) กลาววา ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification 

reaction) คือปฏิกิริยาการเปลี่ยนหมูแอลคอกซิล (alkoxyl group, RO-) ของเอสเทอรดวยแอลกอฮอลที่มีโมเลกุล

เลก็กวา หรืออาจเรียกวา ปฏิกริยิาการแยกสลายดวยแอลกอฮอล (alcoholysis reaction) ปฏิกิริยานี้จะใชเตรียมเอส

เทอรในกรณีที่ไมสามารถเตรียมไดดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน (esterification reaction) ไดโดยตรง จึงถูกนํามาใช

เตรียมเอสเทอรของกรดไขมันเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน (alternative automotive fuel) หรือพลังงานทางเลือก 

(alternative energy) ซึ่งเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน (Lee et al., 2002) 

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพของกลีเซอรีนดิบ พบวากลีเซอรีนดิบที่ใชในการทดลองมีลักษณะเปน

ของเหลวใส (โปรง) ไมขุน มีสีเหลืองออน (light yellow) (Figure 4.1.1) โดยมีคาสี L*, a* และ b* เฉลี่ยเทากับ 

32.43, 14.78 และ 43.76 ตามลําดับ (Table 4.1.1) มีกลิ่นหอมออนๆ ไมมีกลิ่นฉุนของเมทานอล และมีรสหวาน

เลก็นอย ละลายไดดีในน้ํา มีความหนืดเล็กนอย 
 

 
Figure 4.1.1 The color of crude glycerin samples is very apparent1 
1Crude glycerin was obtained from New Biodiesel Co., Ltd., Surat Thani Province, Thailand. 
 

อยางไรก็ตาม คุณสมบัติทางกายภาพของกลีเซอรีนดิบข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก ชนิด และแหลงที่มาของ

น้ํามัน หรือไขมัน กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซล (Dasari, 2007; Kerr et al., 2007; Thompson and He, 2006; Kerr 

et al., 2009) ปริมาณเมทานอล กลีเซอรอล กรดไขมันอิสระ (FFA) และการปนเป อนของสารตกคางตางๆ 

ประกอบดวยเถา โปรตีน ไขมัน น้ํา เกลือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม เปนตน (Donkin and Doane, 

2007) โดยเฉพาะความหนืดจะข้ึนอยูกับความเขมขนของของแข็งในกลีเซอรีนดิบ ซึ่งโปรตีนจะมีผลตอความหนืดมาก 

(ปยนาฏ, 2547) 
 

4.1.1.2 องคประกอบทางเคมีของกลีเซอรีนดิบ 

ผลการประเมินคุณคาทางโภชนาการของกลีเซอรีนดิบทีใ่ชในการทดลอง พบวามีคาเฉลีย่ของความชื้น เถา

รวม โปรตีนรวม ไขมันรวม และพลังงานรวม (GE) เทากับ 8.07%, 3.34%, 0.01%, 0.30% และ 3989.82 kcal/kg 

ตามลําดับ (Table 4.1.2) ขณะที่ มีคาเฉลี่ยของธาตุ Na, Cl, K และ S เทากับ 1.24, 1.56, 0.01 และ 0.1% 

ตามลําดับ และมีธาตุ Ca และ P เทากับ 0.0045 และ 0.0059% ตามลําดับ ซึ่งองคประกอบตางๆ ใกลเคียงกับ

รายงานของ Kerr et al. (2007) ทีร่ายงานวา คาเฉลี่ยของกลีเซอรีนดิบที่ผลิตจากน้ํามันถั่วเหลืองมีความชื้น 9.22% 

เถารวม 3.19% โปรตีนรวม 0.41% ไขมันรวม 0.12% กลีเซอรอล 86.95% เมทานอล 0.028%, Na 1.26%, Cl 

1.86%, K <0.005%, FFA 0.29% และพลังงานรวม 3,625 kcal/kg ตามลําดับ และ Gunn et al. (2010a) รายงาน
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วา คาเฉลี่ยของกลีเซอรีนดิบที่ผลิตจากน้ํามันถั่วเหลืองมีความชื้น 8.26% เถารวม 3.63% โปรตีนรวม 0.50% กลีเซ

อรอล 87.50% เมทานอล 0.009% Na 3.57%, S <0.10%, FFA <0.005%  
 

Table 4.1.2 Characterization of crude glycerin from crude palm oil (CPO) 1, 2 

Items Value Analytical method 

Analysis   

Moisture (Miost.), % 8.07 AOAC3 method 984.20 

Ash4, % 3.34 AOAC method 942.05 

Crude protein (CP), % 0.01 AOAC method 990.03 

Ether extract (EE), % 0.30 AOAC method 920.39 (A) 

Crude fiber (CF), % 0.00 AOAC method 973.18 

Gross energy (GE kcal/kg) 3,989.82 Adiabatic bomb calorimeter 

Sodium (Na), % 1.24 AOAC methods 956.01, 9.15.01 

Chloride (Cl), % 1.56 AOAC method 943.01 

Potassium (K), % 0.01 AOAC method 956.01 

Sulfur (S), % 0.10 AOAC method 956.01 

Calcium (Ca), % 0.0045 AOAC method 2.019, 9.15.01 

Phosphorus (P), % 0.0059 AOAC method 2.019, 2.095-7.098 
1 Crude glycerin was obtained from New biodiesel Co., Ltd., Surat Thani Province. 
2 Analysis by Central Laboratories (Songkhla, SK), Co., Ltd., Songkhla 90110, Thailand. 
3 AOAC (1995). 
4
 Notes: Expressed as a percentage of crude glycerin DM. 

 

ทํานองดียวกับ Shields et al. (2010) ที่รายงานวา คาเฉลี่ยของกลีเซอรีนมีความชื้น 9.22%, Na 1.26%, 

Cl 1.86% และกลีเซอรอล 86.95% ซึ่งองคประกอบที่แตกตางกันขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ชนิด และแหลงของ

น้ํามัน หรือไขมัน ความบริสุทธิ์ สารปนเปอน และกรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซล เปนตน (Thompson and He, 2006; 

Dasari, 2007; Kerr et al., 2009) ตรงกันขามกับรายงานของ Settapong and Wattanachant (2010) ที่รายงาน

วา กลีเซอรีนดิบที่ผลิตจากน้ํามันปาลมที่มาจากแหลงผลิตขนาดใหญ (large scale) มีความชื้น 4.27% เถารวม 

1.44% โปรตีนรวม 0.48% ไขมันรวม 0.22% และพลังงานรวม 4,650.22 kcal/kg  

สวนองคประกอบอ่ืนๆ ของกลีเซอรีนดิบที่ใชในการทดลองพบวามีคาเฉลี่ยของกลีเซอรีนรวมเทากับ 86.72% 

เมทานอล 0.64% กรดไขมันอิสระ 0.71% คาความกรด-ดาง 9.48, MONG 2.57% ความหนาแนน 1.27 ความ

ถวงจําเพาะ 1.25 และคาความหนืด 10.06 (Table 4.1.3) ใกลเคียงกับรายงานของ Kerr et al. (2007); Shields et 

al. (2011) อยางไรก็ตาม สวนประกอบทางโภชนะของกลีเซอรีนดิบข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก แหลงของน้ํามัน หรือ

ไขมัน กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซล และปริมาณของแข็งในกลีเซอรีน (Thompson and He, 2006; Dasari, 2007; 

Kerr et al., 2009) ซึ่งกลีเซอรีนดิบที่ศึกษาครั้งนี้ไดมาจากกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา transesterification และ

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนในการศึกษาคร้ังนี้พบวา มีมาตราฐานความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนดิบ

ระดับปานกลาง (medium) สอดคลองกับ Schröder and Südekum (1999); Hippen et al. (2008) ที่กลาววา 

ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลสามารถแบงออกได 3 ระดับ คือ 1) ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลระดับต่ํา (low) มีกลีเซ
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อรอล 83.3%, Na 0.11, methanol 26.7% 2) ระดับปานกลาง (medium) มีกลีเซอรอล 85.3%, Na 0.09 และ 

methanol 0.04% และ 3) ระดับสูงมีกลีเซอรอล 99.8%, Na 0.0 และ methanol 0.0% ตามลําดับ  
 

Table 4.1.3 Characterization of crude glycerin from crude palm oil (CPO) 1, 2 

Items Value, % Analytical method 

Specifications   

Total glycerin, % 87.61 ASTM D 6584-00E01, titration assay (AOCS, 2006) 

Methanol, % 0.64 GC/MS with head space technique, 973.23 (AOAC, 1995) 

Free fatty acid (FFA), % 0.11 GC/MS with head space technique, 973.23 (AOAC, 1995) 

pH 9.48 Orion 230A pH meter with 9107 BN probe, (ISO 12185) 

MONG3 2.57 ISO 2464, ISO 2464-1973 (slightly modified)  

Density, (g/cm3) at 28oC 1.27 ASTMD1298 (AOCS, 2006) 

Specific gravity (g/ml) 1.25 (AOCS, 2006) 

Viscosity (cs) at 40oC 10.36 Viscometer (MJ 800S), ASTM D445 (ASTM, 2006) 
1 Crude glycerin was obtained from New biodiesel Co., Ltd., Surat Thani Province. 
2 Analyses by Central Laboratories (Songkhla, SK), Co., Ltd., Songkhla 90110, Thailand. 
3 MONG: matter organic non-glycerol. Defined as 100 – [glycerol content (%) + water content (%) + ash content (%)]. (Yong 

et al., 2001) 

 

โดยเฉพาะระดับคาความเขมขนของเมทานอลที่ตกคางในกลีเซอรีรอลดิบเปนปจจัยสําคัญที่จะนํามาพจิารณา

กอนที่จะนํามาใชเปนอาหารสัตว (animal feed) Gordan (2009) รายงานวา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(food and drug administration, FAD) ระบุวา ระดับที่ปลอดภัยปริมาณของสาร methanol ควรอยูในชวง 5-

20,000 mg/kg (0.0005-2%) และมี Sodium Sulfate (Salt) สูงสุดไมเกิน 16,000 mg/kg (1.6%) ในกลีเซอรีนดิบ

ที่จะนําไปใชเลี้ยงสัตว ความผันแปรของปริมาณ methanol ของกลีเซอรีนขึ้นอยูกับจํานวนของ methanol ที่ใชใน

กระบวนการผลิต และชนิดของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล (Hansen et al., 2009) ดังนั้น FAD จึงไดกําหนด

มาตรฐานคาต่ํา-สูงสุดของปริมาณการตกคางของสาร methanol ในกลีเซอรีนดิบที่ใชคือ ระดับ 150-10,000 mg/kg 

(0.015-1%) ซึ่งเปนระดับมาตรฐานระดบั United States Pharmacopeia (USP) ของสหรัฐ (Donkin and Doane, 

2007; Feedstuffs, 2007; Gordan, 2009) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่ระดับเมทานอลในกลีเซอรีรอลดิบ 

(0.64%) ไมเกิน 1% ดังนั้น สรุปไดวา สามารถนํากลีเซอรีรอลดิบมาใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวทางเลือก เพื่อทดแทน

วัตถุดิบพลังงานที่ขาดแคลน หรือมีราคาแพงได เชน ขาวโพด ปลายขาว หรือรําขาว เปนตน โดยไมมีผลกระทบตอ

สมรรถภาพของสัตว อยางไรก็ตาม ระดับมาตรฐานของแตละประเทศอาจแตกตางกัน เชน สหพันธรัฐเยอรมันได

กําหนดใหมีระดับ methanol ไดสูงสุด 5,000 mg/kg (0.5%) ในกลีเซอรีนดิบ ซึ่งเปนระดับที่ปลอดภัยสําหรับการ

ผลิตสัตว (Sellers, 2008) สวนในประเทศแคนาดาปริมาณของ methanol ในกลีเซอรีนยอมรับที่ระดับ 1,000 

mg/kg (0.1%) ขณะที่ ในกลุมประเทศทางยุโรปยอมรับที่ระดับ 5,000 mg/kg และ 1% ของอาหาร หรือ 10,000 

mg/kg ในรัฐเทกซสัของสหรัฐอเมริกา (Gordan, 2009) 
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4.1.2 สวนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง (Chemical composition of the experimental 

diets) 

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสูตรอาหารผสมเสร็จ (total mixed ration, TMR) ที่ใชในการ

ทดลอง ที่ประกอบดวยขาวโพดบด กากถ่ัวเหลือง หญาพลิแคททูลั่มแหง และกลีเซอรีนดิบระดับตางๆ (Table 4.1.4) 

พบวามีคาเฉลี่ยของวัตถุแหง (DM) เถารวม (ash) อินทรียวัตถุ (OM) ไขมัน (EE) และโปรตีนหยาบ (CP) ใกลเคียงกัน 

โดยมีโปรตีนหยาบอยูในชวง 15.31-15.45% (2.45-2.47% N) ขณะที่ ผนังเซลล (NDF) อยูในชวง 38.24-44.07% 

ลิกโนเซลลูโลส (ADF) และลิกนิน (ADL) อยูในชวง 19.07-20.00 และ 4.47-5.50% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคา

คารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสราง (nonfibrous carbohydrates, NFC) พบวามีคาเพิ่มข้ึนตามระดับกลีเซอรีนดิบที่

เพิม่ขึน้ในสูตรอาหาร ขณะที่คา NDF มีคาลดลง ซึง่ความแตกตางของ NDF, NFC และองคประกอบอ่ืนๆ อาจ

เนือ่งมาจาก ความแตกตางของวัตถุดิบอาหารสัตวที ่ใชเปนสวนประกอบในสูตรอาหาร และสัดสวนที่ใชในสูตร 

โดยเฉพาะกลีเซอรีนดิบที่ใชทดแทนขาวโพดบดในการทดลองครั้งนี้ไมมีองคประกอบสารเยือ่ใย หรือผนังเซลล 

สอดคลองกับรายงานของ Mach et al. (2009); Gunn et al. (2010a); Seneviratne et al. (2011); Ramos and 

Kerley (2012) ที่รายงานวา องคประกอบทางเคมีของกลีเซอรีนไมมีองคประกอบสารเยื่อใย หรือผนังเซลลในกลีเซอ

รีนดิบ  

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของหญาพลิแคททูลั่มแหงพบวา หญาพลิแคททูลัม่แหงมีวัตถุ

แหง 91.24 เปอรเซ็นต และเมื่อคิดเปอรเซ็นตโภชนะบนฐานวัตถุแหง ประกอบดวยอินทรียวัตถุ 91.65 

เปอรเซ็นต โปรตีนรวม 3.03 เปอรเซ็นต ไขมันรวม 0.53 เปอรเซ็นต เถา 7.95 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรตทีไ่ม

เปนโครงสราง 5.73 เปอรเซ็นต ผนังเซลล 82.76 เปอรเซ็นต ลิกโนเซลลูโลส 52.03 เปอรเซ็นต ลิกนิน 9.96 

เปอรเซ็นต เฮมิเซลลูโลส 30.72 เปอรเซ็นต และเซลลูโลส 42.07 เปอรเซ็นต ซึ่งเปอรเซ็นตวัตถุแหงและ

อินทรียวัตถุของหญาพลิแคททูลั่มแหงในการศึกษาครัง้นี้ใกลเคียงกับการศึกษาของ จินดา และคณะ (2544); 

Chanjula et al. (2010) ที่รายงานวา หญาพลิแคททูลั่มแหงที่อายุการตัด 45 วัน มีวัตถุแหง 89.17-91.53 

อินทรียวัตถุ 91.44-91.62 และมีโปรตีนรวม 2.99-3.36 เปอรเซ็นต  

ทํานองเดียวกับ Chanjula and Ngampongsai (2009); Chanjula et al. (2010) ทีร่ายงานวา หญาพลิ

แคททูลั่มแหงมีโปรตีนหยาบอยูในชวง 3.36-3.62% ทั้งนี้คุณคาทางอาหารของหญาพลิแคททูลั่มแหงที่แตกตางกัน

อาจขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน อายุของพืชที่ตัดมาทําแหง ความหนาแนนของพืช สวนของพืช ความถี่ในการเก็บเกี่ยว 

การชะลาง ปจจัยแวดลอมที่พืชอาศัยอยู ฤดูกาล และสภาพอากาศ เปนตน ซึ ่งสงผลตอองคประกอบทางเคมีที ่

แตกตางกัน โดยปกติพืชจะมีคุณคาอาหารสูงในชวงที่กําลังเจริญเติบโต และจะลดลงเมื่อพืชมีอายุมากขึ้น (นิวัติ, 

2543; สายัณห, 2548) ซึ่งพืชอาหารสัตวจะมีโปรตีนมากทีสุ่ดเมือ่อยูในระยะกําลังเจริญเติบโต แตโปรตีนจะเริม่

ลดลงเมือ่พืชนัน้ออกดอก และการลดลงของโปรตีนในพืชอาหารสัตวจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เมือ่อายุของพืชเพิ่มขึ้น 

(สายัณห, 2548) 
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Table 4.1.4 Chemical composition of the experimental diets and plicatulum hay 

 Dietary crude glycerin (% of dietary DM)1 Plicatulum hay, PH 

Item T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  

DM2 86.94 86.77 85.85 85.99 91.24 

Ash 6.48 6.21 6.41 6.53 7.95 

OM 93.52 93.79 93.59 93.47 91.65 

CP 15.44 15.32 15.31 15.45 3.03 

EE 2.62 2.12 2.25 2.15 0.53 

NFC3 31.39 34.05 37.79 36.79 5.73 

NDF 44.07 42.33 38.24 39.08 82.76 

ADF 19.44 19.97 20.00 19.07 52.03 

ADL 5.22 5.50 4.47 5.46 9.96 

Hemicellulose4 24.63 22.33 18.24 20.01 30.72 

Cellulose5 14.22 14.47 15.53 13.61 42.07 

Fatty acids, % of total FAME     

C16:0 23.38 21.42 21.58 19.68 - 

C18:0 4.57 4.73 5.05 4.35 - 

C18:1n-9 cis 26.97 31.39 30.78 30.50 - 

C18:2n-6 29.67 35.48 36.99 36.52 - 

C18:3n-3 0.21 0.30 0.31 0.32 - 

SFA 27.95 26.15 26.63 24.03 - 

UFA 56.85 67.17 68.08 67.34 - 

MUFA 26.97 31.39 30.78 30.50 - 

PUFA 29.88 35.78 37.30 36.84 - 
1 T1 = Level of crude glycerin (CG) 0%, T2 = Level of CG 5%, T3 = Level of CG 10%, T4 = Level of CG 20%. 
2 DM: dry matter; OM: organic matter; CP: crude protein; EE: ether extract; NSC: non-structural carbohydrate; NDF: 

neutral detergent fiber; ADF: acid detergent fiber; ADL: acid detergent lignin. 
3 Estimated: NFC = 100 - (% NDF + % CP + % ether extract + % ash) (Mertens, 1997). 
4 Estimated: Hemicellulose = NDF-ADF. 
5 Estimated: Cellulose = ADF-ADL. 
 

4.1.3 ผลของระยะเวลาเก็บรักษาอาหารตอคุณภาพทางเคมีของอาหารทดลอง (Effect of storage-

life on chemical composition of the experimental diets) 

คุณภาพของอาหารสัตวทั้งในดานโภชนะ กายภาพ และเนื้อสัมผัสมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอสมรรถภาพ

การผลิตของสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวเศรษฐกิจที่ตองการใหไดผลตอบแทนเร็ว ดังนัน้ การควบคุม การประเมิน 

และติดตามคุณภาพอาหารสัตวตั้งแตคุณภาพของวัตถุดิบอาหารที่ดี กระบวนการผลิต และเก็บรักษาคงที่สม่ําเสมอ 

และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทั้งในดานโภชนะทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียเปนสิ่งจําเปนที่จะตองควบคุม 

และติดตามเพื่อใหไดอาหารที่มีคุณภาพ และรวมถึงไดอาหารสัตวที่ปลอดภัย โดยเฉพาะผลของระยะเวลาเก็บตอ

คุณภาพทางเคมขีองอาหารทดลอง  
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ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารที่ใชในการทดลอง ที่ประกอบดวยขาวโพดบด กากถั่ว

เหลือง และกลีเซอรีนดิบระดับตางๆ ตามระยะเวลาการเก็บรักษา ประกอบดวย 2 ระยะคือ สัปดาหที่ 1 (WK1) และ

สัปดาหที่ 2 (WK2) (Table 4.1.5) พบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของวัตถุแหง (DM) เถารวม (ash) อินทรียวัตถุ (OM) ไขมัน 

(EE) และโปรตีนหยาบ (CP) ใกลเคียงกัน โดยมีโปรตีนหยาบอยูในชวง 15.33-15.46% (2.45-2.47% N) ซึ่งไม

แตกตางกัน ขณะที่ ผนังเซลล (NDF) อยูในชวง 38.24-44.05% ลิกโนเซลลูโลส (ADF) และลิกนิน (ADL) อยูในชวง 

19.07-19.99 และ 4.45-5.51% ตามลําดับ จากผลการทดลองครัง้นี้พบวา ระยะเวลาเก็บรักษาอาหารประมาณ 2 

สัปดาห ไมมีผลตอคุณภาพทางเคมีของสูตรอาหาร อาจเนื่องจาก ระยะเวลาเก็บสั้น และสภาพอากาศไมรอนมาก 

(พฤศจกิายน-ธันวาคม 2555) จําเปนตองมีการศึกษาตอไปในอนาคตเก่ียวกับคุณภาพกับอายกุารเก็บรักษา 
 

Table 4.1.5 Chemical composition of the experimental diets 

Item1  Week 1 (WK1)   Week 2 (WK2)  

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20) T1(0) T2(5) T3(10) T4(20) 

DM2 86.68 86.65 85.34 85.45 86.96 86.77 85.89 85.99 

Ash 6.45 6.21 6.39 6.52 6.48 6.21 6.41 6.53 

OM 93.55 93.79 93.61 93.48 93.52 93.79 93.59 93.47 

CP 15.42 15.33 15.32 15.41 15.46 15.36 15.33 15.46 

EE 2.62 2.12 2.25 2.15 2.61 2.18 2.24 2.13 

NFC3 31.46 34.05 37.79 37.03 31.59 34.03 37.78 36.8 

NDF 44.05 42.29 38.25 38.89 43.86 42.22 38.24 39.08 

ADF 19.56 19.85 19.99 19.45 19.44 19.83 19.91 19.07 

ADL 5.24 5.51 4.47 5.46 5.21 5.46 4.45 5.42 

Hemicellulose4 24.49 22.44 18.26 19.44 24.42 22.39 18.33 20.01 

Cellulose5 14.32 14.34 15.52 13.99 14.23 14.37 15.46 13.65 
1 T1 = Level of crude glycerin (CG) 0%, T2 = Level of CG 5%, T3 = Level of CG 10%, T4 = Level of CG 20%. 
2 DM: dry matter; OM: organic matter; CP: crude protein; EE: ether extract; NSC: non-structural carbohydrate; NDF: 

neutral detergent fiber; ADF: acid detergent fiber; ADL: acid detergent lignin. 
3 Estimated: NFC = 100 - (% NDF + % CP + % ether extract + % ash) (Mertens, 1997). 
4 Estimated: Hemicellulose = NDF-ADF. 
5 Estimated: Cellulose = ADF-ADL. 
 

เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพ พบวาสีของอาหารแตละสูตรมีความแตกตางกัน โดยมีสีเขมข้ึนจากสี

เหลอืงออนๆ เลก็นอยจนถึงสีน้ําตาลเหลื่อมดํา (Figure 4.1.2 และ 4.1.3 ตามลําดับ) ตามระดับระดับกลีเซอรีนดิบที่

เพิ่มขึ้นในสูตรอาหาร แตระยะเวลาเก็บ (WK1 และ WK2) ไมมีผลตอการเปลีย่นแปลงของสีของสูตรอาหาร (Figure 

4.2 และ 4.3 ตามลําดับ) ซึ่งความแตกตางมีผลเนื่องมาจากอิทธิพลของกลีเซอรีนดิบ ซึ่งมีสีเหลืองออน (light 

yellow) (Figure 4.1.1) ดังนั้น ระดับที่เพิ่มขึ้นในสูตรอาหารสงผลใหสีของอาหารแตละสูตรมีความแตกตางกัน 

อยางไรก็ตาม สีของสูตรอาหารข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก ชนิดของวัตถุดิบ ระดับ หรือปริมาณที่ใชในสูตร (%) และ

ความชื้น เปนตน แตไมมีผลตอการยอมรับของแพะ โดยประเมินผลจากขอมูลการศึกษาในคร้ังนี้ 
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Figure 4.1.2 The color of experimental diets at first week (WK1)

1 
1T1 = Level of crude glycerin (CG) 0%, T2 = Level of CG 5%, T3 = Level of CG 10%, T4 = Level of CG 20%. 
 

 
Figure 4.1.3 The color of experimental diets at second week (WK2)

1 
1T1 = Level of crude glycerin (CG) 0%, T2 = Level of CG 5%, T3 = Level of CG 10%, T4 = Level of CG 20%. 
 

เมื่อพิจารณาเรื่องกลิ่น พบวาไมมีความแตกตางกันเมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 1 และมีกลิ่นหืนเล็กนอยเมื่อสิ้นสุด

สัปดาหที่ 2 ของการเก็บในอาหารทุกสูตร ซึง่ความแตกตางอาจเนื่องจาก ระยะเวลาการเก็บ การทําปฏิกริยาของ

อาหารกับความชื้น อากาศ แสง หรือเกิดจากตัววัตถุดิบที่ประกอบในสูตรอาหารสัตว เปนตน ซึ่ง อุทัย (2529) กลาว

วา ระยะเวลาในการเก็บรักษา แตกตางกันไปตามชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิดที่สําคัญ ไดแก ปลายขาว เก็บ

ไดนาน 2–3 เดือน รําละเอียดหรือรําสด ควรใชใหหมดภายใน 2 สัปดาห ขาวโพด ถาเปนเมล็ดอาจเก็บไดนานหรือ

ขามฤดูแตตองแหงสนิท ถาเปนขาวโพดที่บดแลว ควรใชใหหมดภายใน 1 เดือน กากถั่วเหลือง กากเมล็ดพืชน้ํามัน

อืน่ๆ และปลาปน สามารถเก็บไวไดนาน 2–3 เดือน ขึน้กับปริมาณของไขมันทีห่ลงเหลืออยูในอาหารชนิดนัน้ๆ ถามี

น้ํามัน หรือไขมันมากจะเก็บไมไดนาน เพราะจะมีกลิ่นเหม็นหืน และคุณภาพลดลง ซึ่งอาหารสัตวที่ผสมแลวควรใชให

หมดภายใน 15 วัน แตถาเปนฤดูที่อากาศแหง อาจเก็บไวไดนานถึง 1 เดอืน 
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4.1.3 การศึกษาการยอยได กระบวนการหมัก และสมดลุไนโตรเจนในแพะ 

4.1.3.1 ปริมาณการกินไดของอาหาร (feed intake) 

จากการศึกษา ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ) ตอปริมาณการกินไดทั้งหมด (วัตถุแหง) ทัง้ทีคิ่ดเปนปริมาณเฉลี่ย (kg/d) และคิดเปนเปอรเซ็นตของ

น้ําหนักตัว (%BW) หรือกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักแมแทบอลิก (g/kg W0.75) ของแพะทุกกลุม (Table 4.1.6) พบวาไมมี

ความแตกตางกัน (P>0.05) โดยปริมาณการกินไดทั้งหมดมีคาอยูในชวง 0.908-0.970 กิโลกรัมวัตถุแหงตอตัวตอวัน 

สอดคลองกับรายงานของ Gunn et al. (2010a) ที่ศึกษาผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0-

20 เปอรเซ็นต) ในแกะ พบวาระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จ 10-20 เปอรเซ็นต ไมมีผลตอปริมาณการกิน

ได และสมรรถภาพการเจริญของแกะ ขณะที่ พบวาระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จมากกวา 20-30 

เปอรเซ็นต ปริมาณการกินไดทั้งหมด สมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากลดลงตามระดับระดับกลีเซอรีนดิบ

ในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มข้ึนในสูตรอาหาร (Gunn et al., 2010a, b) และการใหอาหารที่มีระดับกลีเซอรีนดิบสูง 

45% DM มีผลทําใหปริมาณการกินไดทั้งหมดของวัตถุแหงลดลงในรูปแบบเสนตรง (Musselman et al., 2008; 

Gunn et al., 2010b) มากกวานั้น ทําใหการยอยไดของเยื่อใย การผลิตกรดอะซีติค และประชากรแบคทีเรียลดลง 

(Abo El-nor et al., 2010) ซึ่งกลีเซอรีนเมื่อเขาสูกระเพาะรูเมนสามารถเปลี่ยนแปลงได 3 ทางคือ 1) ถูกสงผานไปยัง

ระบบทางเดินอาหารสวนลาง (lower gut) 2) ถูกดูดซึมผานผนังกระเพาะรูเมน และถูกเปลีย่นเปนกลูโคสที่ตับ และ 

3) ถูกหมักยอยเปนกรดโพรพิออนิคสงผลใหความเขมขนของกลูโคสในกระแสเลือดเพิ่มข้ึน (Krehbiel, 2008)  
 

Table 4.1.6 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on feed intake of goats (Exp. 1) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

DMI (kg/d)           

Total DMI, kg/d 0.908 0.946 0.970 0.915 0.03 0.70 0.50 0.83 0.31 0.74 

DMI, %BW 2.82 3.12 3.23 2.89 0.14 0.25 0.38 0.78 0.22 0.82 

DMI, g/kg W0.75 67.29 73.36 75.69 68.49 3.12 0.28 0.39 0.79 0.21 0.80 

OMI, kg/d 0.850 0.888 0.915 0.859 0.03 0.51 0.44 0.77 0.27 0.70 

CPI, kg/d 0.140 0.145 0.148 0.141 0.01 0.70 0.57 0.83 0.41 0.75 

NDFI, kg/d 0.400 0.401 0.371 0.357 0.01 0.17 0.27 0.07 0.71 0.57 

ADFI, kg/d 0.176 0.189 0.194 0.174 0.01 0.22 0.35 0.99 0.08 0.67 

BW change, kg/d 0.037b 0.090ab 0.132a 0.090ab 0.02 0.02 0.13 0.02 0.23 0.21 

BW change, % 2.01b 6.45a 9.71a 6.70a 1.15 0.02 0.11 0.19 0.21 0.69 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
 

จากผลการทดลองคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา อาหารที่มีระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จของแพะ (0, 5, 

10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ไมมีผลตอปริมาณการกินไดทั้งหมด ดังนั้น การนําใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร
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สัตวเค้ียวเอ้ือง อาจเปนแนวทางหนึ่งที่อาจชวยลดตนทุนการผลิตสัตวใหต่ําลง และเปนแนวทางการเพิ่มศักยภาพการ

ใชวัตถุดิบที่มีในทองถ่ิน เพราะตนทุนคาใชจายในการเลี้ยงสัตวเปนคาอาหารมากกวา 60-70 เปอรเซน็ต 

 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

โดยแพะลูกผสมพื้นเมืองไทยกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารมีการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว (kg/d และ %) 

ดีกวา และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในรูปแบบเสนตรง (L, P=0.02) ตามระดับกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มข้ึน จากผลการทดลองคร้ังนี้

แสดงใหเห็นวา อาหารที่มีระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จของแพะ (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ) ไมมีผลตอปริมาณการกินอาหารทั้งหมดอยางอิสระ หรือสมรรถภาพของสัตวดอยลง โดยกลุมที่ไดรับกลี

เซอรีนดิบในสูตรอาหาร 10% มีปริมาณการกินไดของอาหารทัง้หมดสูง และการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวดีกวา

กลุมควบคุม (0% CG) (Table 4.1.5) ขณะที่ ไมมีความแตกตางระหวางกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ ดังนั้น การนําใชกลี

เซอรีนดิบในสูตรอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง อาจเปนแนวทางหนึ่งที่อาจชวยลดตนทุนการผลิตสัตวใหต่ําลง และเปนแนว

ทางการเพิม่ศักยภาพการใชวตัถุดิบที่มีในทองถ่ิน เพราะตนทุนคาใชจายในการเลี้ยงสัตวเปนคาอาหารมากกวา 60-70 

เปอรเซ็นต 
 

4.1.3.2 ความสามารถในการยอยได และปริมาณการกินไดของโภชนะที่ยอยไดในอาหาร 

ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอ

สัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะและโภชนะรวมที่ยอยไดของแพะ (Table 4.1.7) พบวาไมมีความแตกตางกัน 

(P>0.05) โดยสัมประสิทธิ ์การยอยไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ไขมัน ผนังเซลล และลิกโน

เซลลูโลส มีคาอยูในชวง 71.92-75.86, 73.37-77.27, 75.73-79.28, 61.30-53.67 และ 43.05-29.82 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม สัมประสิทธิก์ารยอยไดของผนังเซลลมีแนวโนมลดลง (L, P=0.15) ทํานองเดียวกับ 

สัมประสิทธิก์ารยอยไดของลิกนิน พบวามีความแตกตางกัน (P<0.02) และมีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, 

P=0.001) ตามระดับกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มข้ึนในสตูรอาหาร แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมควบคุมกับกลุมที่เสริม

กลีเซอรีนดิบ สอดคลองกับผลการทดลองกอนหนานี้ ไดแก การทดลองของ Rémond et al. (1993) ทีร่ายงานวาไม

มีความแตกตางของปริมาณการกินได และสัมประสิทธิ์การยอยไดของอินทรียวัตถุ เมื่อเสริมกลีเซอรอลทดแทนแปงใน

การทดลองหาความสามารถยอยได แตสัมประสิทธิ์การยอยไดของเซลลูโลสเพิ่มขึ้นเล็กนอย และ Avila-Stagno et 

al. (2013) พบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง (DMI) ลิกโนเซลลูโลส (ADF) พลังงานรวม (GE) และสัมประสิทธิ์การ

ยอยไดของโภชนะ (DM, CP, NDF, ADF และ DE) ไมแตกตางกัน แตปริมาณการกินไดของ NDF และ CP มีแนวโนม

ลดลง (P= 0.10 และ 0.06 ตามลําดับ) เชนเดียวกับการทดลองเมื่อใชกลีเซอรีนดิบทดแทนถั่วอัลฟลฟาในอาหารโค 

(Schröder and Südekum, 1999) หรือขาวสาลีในการทดลองดวยวิธีการในหลอดทดลอง (in vitro) (Krueger et 

al., 2010) พบวาสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  

 ในทางตรงกันขาม Wang et al. (2009) รายงานวา สัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะของวัตถุแหงเพิ่มขึ้น

เมือ่เสริมกลเีซอรอลในอาหารระดบั 0-3.3% ในโคที่ไดรับพืชอาหารสัตวเปนหลัก และ Avila et al. (2013) ที่รายงาน

วา การยอยไดในหลอดทดลอง (IVDMD) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนตรงเมื่อเสริมกลีเซอรอลระดับ 0-21% DM 

เมื่อทดแทนขาวบารเลยในสูตรอาหารโคขุนทีม่ีระดับ 50% ขาวบารเลย และ 50% ขาวบารเลยหมักเปนอาหารหลัก 

ทํานองเดียวกับในแมโคนม พบวาสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะของ DM, OM, N และ GE เพิ่มขึ้น ตามระดับกลี

เซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้นในสูตรอาหาร (Donkin et al., 2009) ขณะที่ ไมมีความแตกตางกันของสัมประสิทธิ์การยอยได
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ของโภชนะของ DM, OM, N และ NDF ในแมโคนม (Khalili et al., 1997) แตเมื่อเสริมกลีเซอรอลรวมกับกรดไขมัน

ที่มาจากพืชจะชวยเพิ่มสัมประสิทธิ์การยอยไดของไขมัน และไมมีผลเมื่อเสริมเฉพาะกลีเซอรอลอยางเดียว (Khalili et 

al., 1997) 
 

Table 4.1.7 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on feed intake of goats (Exp. 1) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

Apparent total tract digestibility, %         

DM 71.92 75.22 74.22 75.86 3.60 0.87 0.38 0.44 0.79 0.62 

OM 73.37 76.48 76.28 77.27 3.32 0.84 0.33 0.38 0.71 0.73 

CP 75.73 79.21 79.45 79.28 3.17 0.81 0.31 0.42 0.54 0.83 

EE 82.41 83.50 84.98 85.06 2.07 0.77 0.36 0.30 0.77 0.58 

NDF 61.30 61.06 54.89 53.67 4.95 0.60 0.35 0.15 0.91 0.57 

ADF 36.98 43.05 36.16 29.82 6.47 0.58 0.91 0.25 0.26 0.57 

ADL 30.31ab 37.78a 20.39b 19.31b 3.02 0.02 0.28 0.001 0.24 0.02 

Digestible nutrient intake, kg/d          

DOM 0.642 0.677 0.659 0.664 0.04 0.63 0.24 0.43 0.28 0.87 

DCP 0.106 0.114 0.118 0.112 0.01 0.66 0.26 0.47 0.27 0.83 

DNDF 0.246 0.244 0.205 0.188 0.02 0.26 0.16 0.02 0.67 0.50 

DADF 0.065 0.080 0.072 0.056 0.01 0.49 0.82 0.31 0.11 0.84 

Estimated energy intake2          

ME Mcal/d 2.37 2.57 2.65 2.52 0.15 0.63 0.24 0.43 0.28 0.87 

ME Mcal/kg DM 2.61 2.72 2.70 2.75 0.11 0.81 0.33 0.37 0.78 0.61 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
2 1 kg DOM = 3.8 Mcal ME/kg (Kearl, 1982). 
 

จากผลการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จของแพะ (0, 5, 10 และ 

20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ไมมีผลตอสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล 

และลิกโนเซลลูโลส ซึ่งสอดคลองกับปริมาณการกินไดทั้งหมด และปริมาณการกินไดของโภชนะ (OMI, CPI, NDFI 

และ ADFI) แมวา สัมประสิทธิ์การยอยไดของผนังเซลล และลิกนินมีแนวโนมลดลงแตไมมีผลเสียตอสมรรถภาพ 

และการเจริญเติบโตของสัตว สอดคลองกับการศึกษาของ Abo El-nor et al. (2010) ที่รายงานวาการทดแทน

ขาวโพดดวยกลีเซอรอลระดับ 72 และ 108 g glycerol/kg DM ทําใหสัมประสิทธิก์ารยอยไดของผนังเซลล

ลดลง ทํานองเดียวกับรายงานของ Paggi et al. (2004) ที่พบวา carboxymethylcellulose digestibility ลดลง 

0.07 และ 0.17% เมื่อระดับกลีเซอรอลเพิ่มจาก 50-200 และ 300 mM ในกระเพาะรูเมน ตามลําดับ การลดลงของ

สัมประสิทธิ์การยอยไดของผนังเซลล อาจเนือ่งจาก กลีเซอรอลมีผลตอจุลินทรียในกระเพาะรูเมน ซึ่ง Roger et al. 
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(1992) ไดแสดงใหเห็นวา การเจริญเติบโต การเกาะจับ และกิจกรรมการยอยสลายเซลลูโลสของแบคที่เรียที่ยอย

สลายเซลลูโลสในกระเพาะรูเมน (ruminal cellulolytic species) 2 ชนิดถูกยับยั้งเมื่อเสริมกลีเซอรอลในอาหาร

เลี้ยงเชื้อระดับสูง (0.05; v/v) แตไมมีผลกับกลุมที่เสริมกลีเซอรอลระดับต่ํา (<0.01; v/v) และ Paggi et al. (2004) 

พบวากิจกรรมการยอยสลายเซลลูโลสของสารสกัดในกระเพาะรูเมนลดลงตามระดับกลีเซอรอลที่เพิม่ขึน้ในอาหาร

เลี้ยงเชื้อ ดังนั้น จึงสงผลใหการยอยไดของเยือ่ใย การผลติกรดอะซีติค และประชากรแบคทีเรียลดลง โดยเฉพาะกลุม 

Butyrivibrio fibrisolvens และ Ruminococcus albus (Abo El-nor et al., 2010) มากกวานั้น มีรายงานวา

สัมประสิทธิ์การยอยไดของผนังเซลลลดลงมีผลทําใหความเขนขนของ C2 และสัดสวน C2:C3 ลดลง (Ribeiro etal., 

2005; Castillejos etal., 2006)  

 จากการคํานวณพลังงานที่ใชประโยชนได (Mcal/d และ Mcal/kg ME) พบวา แพะทุกกลุมไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) มีคาอยูในชวง 2.61-2.75 Mcal/kg ซึ่งใกลเคียงกับพลังงานที่ใช

ประโยชนไดที่คํานวณ (Table 3.1) และเพียงพอตอความตองการของแพะเพื่อใชในการเจิญเติบโต (NRC, 1981) 
 

 4.1.3.3 ผลผลิตจากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลอืด 

4.1.3.3.1 อุณหภูมิ (temperature) ความเปนกรด-ดางของของเหลวในกระเพาะรูเมน (ruminal pH) 

ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกันตออุณหภูมิ และคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

(Table 4.1.8) การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมใินกระเพาะรูเมนของแพะในแตละชวงเวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการให

อาหารและคาเฉลี่ยรวม พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ในแตละกลุมที่ไดรับสูตรอาหาร โดยมีคาเฉลี่ยรวมของ

อุณหภูมิในกระเพาะรูเมนคอนขางคงที่ (39.10-39.35 oC) ซึ่งเปนระดับที่ปกติ และเหมาะสมตอการทํางานของ

จุลินทรียในกระเพาะรูเมน (38-40 oC) (Van Soest, 1994) 
 

Table 4.1.8 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on rumen fermentation of goats (Exp. 1) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

Temperature, oC           

0 h-post feeding 39.20 39.30 39.00 39.10 0.15 0.77 0.60 0.62 0.67 0.80 

4 39.50 39.40 39.20 39.40 0.24 0.82 0.38 0.53 0.29 0.64 

Mean 39.35 39.30 39.10 39.25 0.16 0.69 0.77 0.83 0.23 0.53 

Ruminal pH           

0 h-post feeding 6.63 6.62 6.71 6.55 0.09 0.73 0.95 0.74 0.51 0.46 

4 h-post feeding 6.42 6.36 6.25 6.41 0.07 0.38 0.54 0.79 0.34 0.55 

Mean 6.53 6.51 6.48 6.48 0.06 0.93 0.72 0.70 0.89 0.93 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
 

ทํานองเดียวกับคาความเปนกรด-ดาง หรือ pH ภายในกระเพาะรูเมนของแพะในแตละชวงเวลา 0 และ 4 

ชั่วโมงหลังการใหอาหารและคาเฉลี่ยรวม พบวาคา ruminal pH ไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ในแตละกลุมที่
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ไดรับสูตรอาหาร โดยมีคาเฉลี่ยรวมของความเปนกรด-ดาง คอนขางคงที่ (6.48-6.53) สอดคลองกับการทดลองของ 

Abo El-nor et al. (2010) ที่รายงานวา การเสริมกลีเซอรีนไมมีผลตอคาความเปนกรด-ดาง โดยมีคาอยูในชวง 6.53-

6.57 ซึ่งใกลเคียงกับการทดลองคร้ังนี้ และเปนระดับที่เหมาะสมตอการทํางานของกลุมจุลินทรียที่ยอยสลายเยื่อใย 

(cellulolytic bacteria) (Russell and Wilson, 1996) และการยอยของโปรตีน (6.0-7.0) (Hungate, 1969) 

สอดคลองกับรายงานของเมธา (2533) และฉลอง (2541) รายงานวา ระดับ pH ที่เหมาะสมในกระเพาะรูเมนอยู

ในชวง 6.5-7.0 และเมือ่พิจารณาเปรียบเทียบคา pH ตามชวงเวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร พบวา คา 

rumen pH ลดต่าํลง (6.25-6.42) ในชั่วโมงที่ 4 หลังการใหอาหาร แตไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) อาจ

เนื่องมาจาก เกิดกระบวนการหมักสูงสุดในชั่วโมงที่ 4 หลงัการใหอาหาร  
 

 4.1.3.3.2 คาแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (ammonia-nitrogen, NH3-N) และระดับยูเรีย-ไนโตรเจนใน

กระแสเลือด (blood urea nitrogen, BUN) 

คาความเขมขนของระดับแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ภายในกระเพาะรูเมน พบวาคาแอมโมเนีย-

ไนโตรเจนภายในกระเพาะรูเมนที่เวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวม พบวาไมมีความแตกตาง

กัน (P>0.05) ยกเวน กลุมที่ 4 (20% CG) คา NH3-N ต่ํากวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 

4.1.9) ทํานองเดียวกับการศึกษาของ Wang et al. (2009) ที่รายงานวา โคขุนกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนที่ระดับ 0-

300g/hd/d มีระดับแอมโมเนีย-ไนโตรเจนลดลง แตความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมดเพิ่มข้ึนตามระดับกลี

เซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Abo El-nor et al. (2010) รายงานวา การเสริมกลีเซอรีนไมมีผลตอคา NH3-N แตคา

ความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมดเพิ่มข้ึนตามระดับกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มข้ึน 
 

Table 4.1.9 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on rumen fermentation of goats (Exp. 1) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

NH3-N, mg/dL           

0 h-post feeding 20.95 21.07 20.75 20.02 0.64 0.67 0.89 0.86 0.88 0.75 

4 h-post feeding 21.59ab 22.64ab 22.90a 20.57b 0.63 0.12 0.86 0.85 0.77 0.46 

Mean 21.27ab 21.86a 21.83a 20.29b 0.42 0.11 0.98 0.99 0.82 0.56 

BUN, mg/dL           

0 h-post feeding 20.87 23.20 19.57 19.32 1.29 0.23 0.93 0.33 0.49 0.27 

4 h-post feeding 21.65ab 25.80a 21.37ab 19.37b 1.56 0.11 0.82 0.23 0.14 0.24 

Mean 21.26ab 24.50a 20.47ab 19.35b 1.36 0.14 0.93 0.26 0.26 0.24 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
 

สอดคลองกับการศึกษาในโคเนื้อที่พบวา มีแนวโนมใกลเคียงกันในกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนที่ระดับ 0%, 4%, 

8% และ12% (DM) (Mach et al., 2009) อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ NH3-N มีคาอยูในเกณฑที่ปกติในแพะ 

โดยมีคาเฉลี่ยรวมของ NH3-N อยูในชวง 20.29-21.86 (Table 4.1.8) และคา NH3-N ในการทดลองคร้ังนี้อยูในชวงที่



 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เร่ือง “ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน 

และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ” พ.ย. 2556 

58 

เหมาะสม 10-30 mg/dL (Ferguson et al., 1993) สําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และการสังเคราะห

จุลินทรียโปรตีน ทํานองเดียวกับ Preston and Leng (1987) รายงานวา ระดับ NH3-N 5-25 mg/dL เปนระดับที่

เหมาะสมตอการทํางานของจุลินทรียในกระเพาะรูเมน ขณะที่ Windschitl (1991) รายงานระดับ NH3-N ที่เหมาะสม

ตอการสังเคราะหจุลินทรียโปรตีนคือ 11.8-18.3 mg% และ Mehrez et al. (1977) รายงานระดับ NH3-N ที่

เหมาะสมควรอยูระหวาง 15-20 mg% ซึ่งความเขมขนของ NH3-N ที่เหมาะสม ข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ชนิดของ

สัตว ชนิดของอาหาร โดยเฉพาะแหลงคารโบไฮเดรต ปริมาณโปรตีนที่กินได (Lewis, 1975) ศักยภาพในการเกิด

กระบวนการหมักของอาหาร ความสามารถในการยอยสลายไดของโปรตีน และสภาพนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนที่

เหมาะสม (เมธา, 2533) จากการศึกษาของ Erdman et al. (1986) กลาววาการยอยไดของวัตถุแหงของอาหารเกิด

สูงสุด และความสามารถในการยอยสลายไดสูง เกิดขึ้นที่ระดับความเขมขนของ NH3-N 170 และ 250 mg/l 

ตามลําดับ 

 ทํานองเดียวกับคาความเขมขนของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด (BUN) ที่เวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการ

ใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ยกเวน กลุมที่ 4 (20% CG) มีคาต่ํากวากลุมอื่น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อยางไรก็ตาม มีคาอยูในเกณฑที่ปกติในแพะ สอดคลองกับ Lloyd (1982) 

รายงานวา ระดับปกติของ BUN ในแพะอยูในชวง 11.2-27.7 mg/dL และในแกะ 8-20 mg/dL (Kaneko, 1989) ซึ่ง

คาความเขมขนของ BUN ปกติจะผันแปรขึน้อยูกับหลายปจจัย เชน อายุ อาหาร ปริมาณโปรตีนทีกิ่นได และ

โดยเฉพาะระดับของ NH3-N ในกระเพาะรูเมน ดังนั้น การเพิ่มของระดับ NH3-N ในกระเพาะรูเมน มีผลตอการเพิ่ม

ของระดับ BUN ในกระแสเลือด สอดคลองกับ Preston et al. (1965) รายงานวา คาของ BUN มีสหสัมพันธสูง 

(highly correlation) กับปริมาณโปรตีนที่กินได และสัมพันธกับระดับการผลิตแอมโมเนียในกระเพาะรูเมน (Lewis, 

1975; Kung and Huber, 1983) 
 

4.1.3.4 ระดับความเขมขนของอินซูลิน (insulin) กลูโคส (glucose) เบตาไฮดรอกซี่บิวทีเรท (β-

hydroxybutyrate) และปริมาตรเม็ดโลหิตแดงอัดแนน (packed cell volume) ในกระแสเลือด 

คาทางโลหิตวิทยาของรางกายตางๆ สามารถบงชี้ความสมดุลทางสรีระของรางกายสัตว ตัวชี้วัดที่ดีสําหรับ

สุขภาพสัตว และระดับโภชนาการของสัตวคือ คาความเขมขนของกลูโคส (glucose, Glu) ปริมาตรเม็ดโลหิตแดงอัด

แนน (pack cell volumn, PCV) เบตาไฮดรอกซี่บิวทีเรท (β-hydroxybutyrate, BHBA) ระดับโปรตีนในซีร่ัม (total 

serum protein, TSP) และระดับโปรตีนอัลบูมินในซีร่ัม (serum albumin, SA) และยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด 

(blood urea nitrogen, BUN) เปนตน กลูโคสเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของสัตวทุกชนิด ในสัตวเคี้ยวเอื้องกลูโคส

เปนสารตั้งตน (precursor) ที่สําคัญในการสังเคราะหน้ ําตาลแลคโตส (lactose) และกลีเซอรอล (glycerol) ซึ่ง

โดยทั่วไปสัตวตองการกลโูคสเพือ่การดาํรงชพี และการใหผลผลติ  

 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอคา

กลูโคส (glucose), BHBA และคา PCV ในกระแสเลือดในแตละชวงเวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และ

คาเฉลี่ยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) (Table 4.1.10) แตที ่ชวงเวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร คา

กลูโคสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น (L, P= 0.09) โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยู

ในชวง 67.36-75.73 mg/dl, 4.62-5.75 mg/dl และ 29.12-31.25% ตามลําดับ อาจเนื่องจาก กลีเซอรีนเปนสารตั้ง

ตนทีส่าํคัญของกระบวนการสงัเคราะหกลูโคส (Lin, 1977; Mourot et al. (1994) สอดคลองกับรายงานของ Johns 
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(1953); Wright, (1969); Rémond et al. (1993; Kijora et al. (1998) พบวา C3 เพิ่มขึ้นทั้งการศึกษาใน in vitro 

และ in vivo และกลูโคสในกระแสเลือดมีคาอยูในเกณฑปกติในแพะ คือ 50-75 mg/dL (2.77 to 4.16 mmol/L) 

(Kaneko, 1980) ทํานองเดียวกับคา PCV ทีร่ายงานโดย Jain (1993) รายงานวา คา PCV ที่ปกติของแพะอยูในชวง 

22-38% ซึ่งคา PCV หรือคาฮีมาโตคริต (hematocrit) เปนดัชนีที่สําคัญอยางหนึ่งที่ใชวินิจฉัย หรือประเมินความ

สมบรูณของรางกายแพะ และสุขภาพสัตวเบื้องตนวา สัตวมีความผิดปกติของเลือดหรือไม โดยหากคา PCV ต่ํากวาคา

ปกติ สัตวจะมีอาการของโรคโลหิตจาง (anemia) ในทางตรงกันขามหากคา PCV สูงกวาคาปกติ สัตวจะมีอาการของ

โรคโพลีซัยธีเมีย (polycythemia) ซึ่งเกิดจากการสรางเม็ดเลือดแดงที่มากผิดปกติ (Jain, 1993)  
 

Table 4.1.10 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on blood metabolites in goats (Exp. 1) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. 

glycerin2 

L Q C 

Glucose, mg/dL           

0 h-post feeding 67.53 70.95 70.65 74.80 3.28 0.52 0.29 0.21 0.92 0.62 

4 h-post feeding 67.19 71.75 73.25 76.65 2.62 0.18 0.14 0.09 0.87 0.76 

Mean 67.36 71.59 71.95 75.73 2.59 0.25 0.16 0.11 0.94 0.63 

Insulin, μU/mL           

0 h-post feeding 1.47 2.95 4.23 4.62 0.92 0.16 0.05 0.03 0.59 0.88 

4 h-post feeding 1.93c 2.93bc 10.96a 10.35ab 1.87 0.02 0.009 0.001 0.65 0.06 

Mean 1.85b 2.94ab 7.60a 7.44a 1.29 0.03 0.01 0.002 0.62 0.16 

BHBA, mg/dL           

0 h-post feeding 4.27 4.82 4.27 4.60 0.32 0.60 0.50 0.80 0.76 0.25 

4 h-post feeding 5.37 6.67 5.05 4.65 0.42 0.06 0.86 0.06 0.06 0.04 

Mean 4.82 5.75 4.66 4.62 0.33 0.16 0.65 0.30 0.19 0.07 

PCV, %           

0 h-post feeding 31.25 31.00 31.00 32.25 1.39 0.90 0.92 0.67 0.64 0.88 

4 h-post feeding 31.25 31.25 27.25 30.25 1.69 0.37 0.43 0.39 0.41 0.19 

Mean 31.25 31.12 29.12 31.25 1.50 0.70 0.69 0.78 0.49 0.42 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับอินซูลิน (insulin) ที่เวลา 0 ชัว่โมงกอนการใหอาหารพบวา พบวามี

คาใกลเคียงกัน แมวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.11) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร

ผสมเสร็จที่เพิ่มข้ึน ขณะที่ในชวงเวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวมพบวาคาอินซูลินในกระแสเลือดมี

ความแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0 เปอรเซ็นต มีคาต่ํากวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.001 และ 0.001 ตามลําดับ) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร

ผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น แตไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ในกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0, 10 และ 20 เปอรเซ็นต 
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โดยทั่วไปการหมุนเวียนของอินซูลินในกระแสเลือดมีความสัมพันธกับคาความเขมขนของกลูโคสในกระแสเลือด 

(Evans et al., 1975) ปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้นทําใหระดับอินซูลินในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้น (Jenny 

and Polan, 1975) อยางไรก็ตาม การหลั่งของอินซูลินขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อาหารที่ไดรับ อายุ สุมดุลของ

พลังงาน กรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมด ระยะเวลาในการสุมตัวอยาง และสถานะภาพของสัตว เปนตน บางกรณี มี

รายงานวามีสหสัมพันธที่ต่ํากับคากลูโคสในกระแสเลือด (McAtee and Trenkle, 1971) 
 

 4.1.3.5 ความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยไดของของเหลวในกระเพาะรูเมน 

 4.1.3.5.1 ความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยได 

 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอคา

ความเขมขนของกรดไขมันระเหยไดทั้งหมด (total volatile fatty acids, TVFAs) รวมทั้งระดับความเขมขนของ

กรดอะซีติค (acetic acid, C2) กรดโพรพิออนิค (propionic acid, C3) กรดบิวทีริค (butyric acid, C4) และกาซเมธ

เทน (methane, CH4) ในแตละชวงเวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวม (Table 4.1.11) 

 จากการทดลองพบวา คาเฉลี่ยความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมดที่เวลา 4 ชั่วโมงหลังจากให

อาหาร มีความแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 10 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวากลุมที่ไดรับกลีเซอรีน

ดิบ 0 เปอรเซ็นต แตไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ระหวางกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต 

และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.12) อาจเนื่องมาจาก ปริมาณการกินได การยอยไดของอาหารกลุม

ที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 10 เปอรเซ็นตที่ดีกวากลุมอื่นๆ ทํานองเดียวกับรายงานของ Mach et al. (2009) ทีร่ายงานวา 

TVFAs ของโคเพศผูกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 8% มีแนวโนม (P= 0.09) ดีกวากลุมอ่ืน (0, 4 และ 12% CG) เนือ่งจาก

ปริมาณการกินไดของอาหารขนสูงกวากลุมอื่นๆ ขณะที่ เวลา 0 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวมไมมีความ

แตกตางกัน (P>0.05) สอดคลองกับรายงานของ Meale et al. (2013) ศึกษาผลของการเสริมกลีเซอรีนดิบ (0, 6 

และ 12% DM) ในแกะ พบวากรดไขมันทีร่ะเหยไดทัง้หมด และองคประกอบของกรดไขมันทีร่ะเหยไดไมมีความ

แตกตางกัน (P>0.05) ยกเวน กรดโพรพิออนิค และคาสัดสวนความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยได (C2:C3) ที่

แตกตางกัน โดยกรดโพรพิออนิคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.05) ขณะที ่สัดสวนของ C2:C3 มี

แนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.04) ตามระดบักลเีซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (0% 

CG)  

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนของกรดไขมันแตละตัวตามชวงเวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหารและ

คาเฉลี่ยรวม พบวากรดอะซีติคที่เวลา 0 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวม กรดบิวทีริค และกรดไขมันอืน่ๆ 

(isobutyrate, isovalerate และ valerate) ไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ในแตละกลุมที่ไดรับสูตรอาหาร แต

กรดอะซีติค ที่เวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหารพบวา มีความแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 10 

และ 20 เปอรเซ็นต มีคาต่ํากวากลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0 เปอรเซ็นต แตไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ระหวาง

กลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต และมีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.12) เมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (0% CG) ทํานองเดียวกับคากรดโพรพอิอนคิพบวา ที่เวลา 0 ชั่วโมงหลังการใหอาหารไม

มีความแตกตางกัน (P>0.05) ในแตละกลุมที่ไดรับสูตรอาหาร แตกรดโพรพิออนิค ที่เวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร 

และคาเฉลี่ยรวมพบวามีความแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 20 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวากลุมที่

ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0 เปอรเซน็ต แตไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ระหวางกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5, 10 และ 20 
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เปอรเซ็นต และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.03) ตามระดับกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุมควบคุม (0% CG)  

Table 4.1.11 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on volatile fatty acid profiles in goats (Exp. 1) 
Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

Total VFA, mmol/l           

0 h-post feeding 67.73 72.16 74.01 70.57 8.13 0.95 0.72 0.83 0.72 0.95 

4 66.02b 68.22ab 88.63a 80.69ab 6.14 0.09 0.23 0.12 0.58 0.27 

Mean 66.80 70.19 81.32 75.63 4.38 0.20 0.25 0.21 0.49 0.41 

Proportion of individual VFA, %         

Acetate (C2)           

0 h-post feeding 65.59 63.23 60.99 56.80 4.52 0.59 0.24 0.10 0.81 0.90 

4 66.94a 64.02ab 57.79b 60.42b 1.79 0.04 0.15 0.12 0.44 0.45 

Mean 66.27 63.65 59.39 58.62 2.63 0.23 0.10 0.05 0.74 0.69 

Propionate (C3)           

0 h-post feeding 19.23 21.35 22.32 28.55 3.53 0.36 0.26 0.09 0.57 0.68 

4 18.99b 21.23ab 27.36a 27.45a 2.21 0.07 0.08 0.03 0.71 0.45 

Mean 19.11b 21.30b 24.85ab 28.00a 1.81 0.05 0.06 0.01 0.84 0.87 

Butyrate (C4)           

0 h-post feeding 12.63 12.83 13.88 11.69 2.18 0.91 0.94 0.86 0.60 0.69 

4 11.99 11.97 12.97 10.00 1.06 0.33 0.88 0.59 0.47 0.59 

Mean 12.31 12.40 13.47 10.84 1.21 0.54 0.97 0.69 0.47 0.58 

Other VFA4           

0 h-post feeding 2.53 2.53 2.71 3.52 0.58 0.61 0.59 0.27 0.51 0.87 

4 2.07 2.74 1.79 2.12 0.39 0.44 0.78 0.71 0.71 0.19 

Mean 2.30 2.64 2.25 2.82 0.49 0.53 0.65 0.43 0.69 0.52 

Acetate:propionate ratio          

0 h-post feeding 3.43 3.27 3.24 2.19 0.53 0.40 0.46 0.19 0.47 0.67 

4 3.56a 3.03ab 2.32b 2.32b 0.20 0.02 0.01 0.01 0.41 0.52 

Mean 3.49a 3.15ab 2.78ab 2.25b 0.25 0.06 0.10 0.03 0.80 0.94 

Methane5, mol%           

0 h-post feeding 29.32 27.73 26.91 22.61 2.63 0.39 0.26 0.10 0.61 0.72 

4 29.69a 27.75ab 23.67b 23.64b 1.61 0.08 0.08 0.03 0.66 0.52 

Mean 29.49a 27.75ab 25.28ab 23.01b 1.40 0.06 0.05 0.01 0.87 0.90 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P<0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
4 Sum of isobutyrate, isovalerate, valerate and caproate. 
5 CH4 = (0.45 x acetic acid) - (0.275 x propionic acid) + (0.40 x butyric acid) (Moss et al., 2000). 
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาสัดสวนความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยได (acetate: propionate, C2:C3 

ratio) พบวาที่เวลา 0 ชั่วโมงหลังการใหอาหารไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ในแตละกลุมที่ไดรับสูตรอาหาร แตที่

เวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวมพบวามีความแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0 

เปอรเซ็นต มีคาสูงกวากลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 20 เปอรเซ็นต แตไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ระหวางกลุมที่

ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต แตมีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.01 และ 0.03 

ตามลําดับ) ตามระดับกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (0% CG) โดยกรดไขมันที่ระเหยได

ทั้งหมด กรดอะซิติค กรดโพรพอิอนคิ กรดบิวทีริค กรดไขมันอ่ืนๆ และสัดสวนของของกรดอะซิติคตอกรดโพรพิออนิค 

ในการทดลองนี้มีคาเฉลี่ยระหวาง 66.80-81.32 มิลลิโมลตอลิตร 58.62-66.27, 19.11-28.00, 10.84-13.47, 2.25-

2.82 เปอรเซ็นตของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมด และ 2.25-3.49 ตามลําดับ สอดคลองกับรายงานของ Meale et 

al. (2013) ศึกษาผลของการเสริมกลเีซอรีนดบิ (0, 6 และ 12% DM) ในแกะ พบวากรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมด และ

องคประกอบของกรดไขมนัทีร่ะเหยไดไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ยกเวน C3 และคาสัดสวนความเขมขนของกรด

ไขมันที่ระเหยได (C2:C3) ที่แตกตางกัน โดย C3 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.05) ขณะที่ สัดสวนของ 

C2:C3 มีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.04) ตามระดับกลีเซอรีนดิบทีเ่พิม่ขึ้นเมือ่เปรียบเทียบกับกลุม

ควบคุม (0% CG) ทํานองเดียวกับการศึกษาของ DeFrain et al. (2004); Trabue et al. (2007) ทีร่ายงานวา กลุม

แมโครีดนมที่ไดรับการเสริมกลีเซอรอลมีคาความเขมขนของกรด C3 สูงกวา และคาสัดสวนของ C2:C3 ลดลงต่ํากวา

กลุมที่ไมเสริมกลีเซอรอล และ Linke et al. (2004) ที่พบวา การเสริมกลีเซอรอล 1 kg ใหแมโนมโดยใหทางปาก 

(oral drench) และทางกระเพาะรูเมน (via rumen) หรือเสริมใหกับโคเนื้อขุน 200 หรือ 300g/hd/d (Wang et 

al., 2009) ทําใหคาความเขมขนของกรด C3 สูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเสริม มากกวานั้น การศึกษากอนหนา

ไดรายงานวากลีเซอรอลทั้งหมดที่หมักยอยในกระเพาะรูเมนจะถูกเปลี่ยนไปเปน กรด C3 (Garton et al., 1961; 

Bergner et al., 1995) 

 จากผลการทดลองครั้งนี้ ความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมดเฉลี่ยของของเหลวในกระเพาะรูเมน

อยูในชวง 66.80-81.32 mmol/L ใกลเคียงกับรายงานของ Chanjula et al. (2007a, b) ที่รายงานวา คา TVFA 

ของแพะลูกผสมพื้นเมืองไทยเพศผู (พื้นเมือง–แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต) มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 75.00-86.57% 

ตามลําดับ ซึ่ง France and Siddons (1993) รายงานวา คาความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมดใน

กระเพาะรูเมนปกติมีคาระหวาง 70-130 mmol/L ซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณการกินได และสัมประสิทธิ์การยอย

ไดของอินทรียวัตถุที่ได (Forbes and France, 1993) สอดคลองกับ Sutton (1985) รายงานวา การผลติกรดไขมันที่

ระเหยไดทั้งหมด มีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการยอยไดของอินทรียวัตถุ โดยถาหากความสามารถใน

การยอยไดของอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหการผลิตกรดไขมันที่ระเหยไดเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน 

 อยางไรก็ตาม ความเขมขนของกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมด และสัดสวนของกรดไขมันที่ระเหยไดขึ้นอยูกับ

หลายปจจัย เชน สัดสวนของคารโบไฮเดรต และโปรตีน การดูดซึมของกรดไขมันที่ระเหยไดผานผนังกระเพาะรูเมน 

อัตราการไหลผาน (ruminal passage rate) ของของเหลวไปยงักระเพาะอะโบมาซัม (abomasum) (LÓpez et al., 

2003) มากกวานั้น ยังขึ้นกับความเขมขนสัดสวนของกรดอินทรีย (organic acid) ทั้งหมดในกระเพาะรูเมนซึ่งขึ้นอยู

กับชนิดของคารโบไฮเดรต และปริมาณที่สัตวกิน (Heldt et al., 1999) สัดสวนอาหารขน และอาหารหยาบ (Sarwar 

et al., 1992) และ Sutton et al. (1993) รายงานวา ปริมาณแปงที่ยอยสลายไดงายเพิ่มขึ้นในอาหารขนมีผลทําให

ระดับความเขมขนของกรดโพรพิออนิคในกระเพาะรูเมนสูงข้ึน ขณะที่ ระดับความเขมขนของกรดอะซีติคลดลง 
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 นอกจากนี้ Van Soest (1994) กลาววา สัดสวน C2:C3 ที่ต่ํากวาจะชวยเพิ่มการกักเก็บพลังงาน เพราะการ

ผลิต C3 ใหประสิทธิภาพของพลังงานสูงกวา และในทางทฤษฏีสามารถลดการผลิตแกสเมทเธน จากการรีดิวซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ดวยไฮโดรเจน (H) ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะหกรดทั้งสอง (H2+CO2 = CH4) 

(Preston and Leng, 1987) แตสําหรับการสังเคราะหกรดโพรพิออนิคจะไมมีแกสเมทเธนเกิดขึ้น ดังนั้น ถามีการ

สงัเคราะหกรดโพรพอิอนคิมากก็จะมีแกสเมทเธนเกิดข้ึนนอย ในทางตรงกันขาม ถามีการสังเคราะหกรดอะซิติค และ

กรดบิวทีริคมากกวาก็จะมีแกสเมทเธนเกิดขึ้นมาก ซึง่เปนการสูญเสียพลังงานทางหนึง่นอกเหนือจากความรอนที่

เกิดข้ึนจากกระบวนการหมกั (เมธา, 2533; Preston and Leng, 1987; Van Soest, 1994) 
 

 4.1.3.5.2 ความเขมขนของกาซเมธเทน (methane, CH4) ในกระเพาะรูเมน 

 การผลติกาซเมธเทน (CH4) พบวาความเขมขนของกาซ CH4 ในกระเพาะรูเมนที่ชั่วโมงที่ 4 และคาเฉลี่ยรวม

ลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.03 และ 0.01 ตามลําดับ) เมื่อสัดสวนของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารเพิ่มขึ้น โดย

พบวากลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0 เปอรเซ็นต มีคาการผลิต CH4 สูงกวา (P<0.05) กลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 20 

เปอรเซ็นต แตไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ระหวางกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต 

สอดคลองกับการผลิตกรดอะซติิคซึ่งมีคาสูงที่สุดดวยเชนกัน เนื่องจากการผลิตกรดอะซิติค และกรดบิวทีริกจะมีแกส

เมทเธนเกิดข้ึนดวย จากการรีดิวซคารบอนไดออกไซดดวยไฮโดรเจนที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะหกรดทั้งสอง แต

สาํหรับการสงัเคราะหกรดโพรพโิอนกิจะไมมีแกสเมทเธนเกิดข้ึน ดังนั้น ถามีการสังเคราะหกรดโพรพิโอนิกมากก็จะมี

แกสเมทเธนเกิดข้ึนนอย ในทางตรงกันขามถามกีารสงัเคราะหกรดอะซิติค และกรดบิวทีริกมากกวาก็จะมีแกสเมทเธน

เกิดข้ึนมาก ซึ่งเปนการสูญเสียพลังงานทางหนึ่งนอกเหนอืจากความรอนทีเ่กิดข้ึนจากกระบวนการหมกั (ฉลอง, 2541) 

 สอดคลองกับ Lee et al. (2011) รายงานวา สัดสวนของ C2:C3 ลดลง ซึ่งสัมพันธกับการลดลงของการผลิต

กาซ CH4 จากการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ในหองปฏิบัติการภายหลังการทดแทนถั่วอัลฟลฟาเฮย (alfalfa 

hay) และขาวโพดดวยกลีเซอรีน อาจเนื่องจาก กระบวนการหมักของกลีเซอรีนไมมีผลตอการทําใหเกิดผลผลิตของ

ไฮโดรเจนมาก (H2 sink) เพราะสามารถเปลีย่นผลผลิตจากการหมักคารโบไฮเดรตจากการผลิต acetate เปน 

propionate ซึ่งอาจมีผลตอสมดุลของอิเล็คตรอน (electron balance) ในกระเพาะรูเมน และลดจํานวนไฮโดรเจนที่

สามารถนําไปผลิต หรือสรางเปนกาซ CH4 ในกระเพาะ และเมื่อคิดตามเปอรเซ็นตของพลังงานรวม (GE) หรือ

พลังงานยอยได (DE) ที่กินได พบวาการปลดปลอยกาซ CH4 ของแกะในกลุมที่ไดรับกลีเซอรอล 14 และ 21% ต่ํากวา

กลุมควบคุม (0%) และกลุมที่ไดรับกลีเซอรอล 7% (Avila-Stagno et al., 2013) ในทางกลับกัน Meale et al. 

(2013) รายงานวา ระดับของกลีเซอรีนดิบไมมีผลตอผลผลิตของกาซ CH4 ในกระเพาะรูเมน (P ≥0.42) ทํานอง

เดียวกับ Avila et al. (2013) ที่รายงานวา การเสริมกลีเซอรอลในอาหาร 0-21% DM ไมมีผลตอการปลดปลอยของ

กาซ CH4 ในกระเพาะรูเมนจากแกะ และสรุปวาระดับของ NDF ที่ต่ําในอาหารอาจมีผลตอการศึกษาคร้ังนี้ 
 

4.1.3.6 จํานวนประชากรของจุลินทรียในกระเพาะรูเมนโดยวิธีการนับตรง (Total direct count) 

การศึกษาประชากรจุลินทรียในกระเพาะรูเมนเพื่อใหทราบถึงตระกูล (genus) ชนิด (species) และชีวมวล 

(biomass) เปนอีกวิธีการที่ชวยใหสามารถนําขอมูลมาปรับกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระเพาะรูเมน เพราะ

กระบวนการหมักสวนใหญในสัตวเคี้ยวเอื้องเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียในกระเพาะรูเมนเปนหลัก (Van Soest, 

1994) 
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จากการทดลองนี้ พบวาจํานวนประชากรของแบคทีเรีย และเชื้อราในกระเพาะรูเมนของแพะ พบวาไมมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และมีคาเฉลี่ยระหวาง 1.89-2.23 x1010 และ 1.60-2.22 x106 cell/ ml 

ตามลําดับ (Table 4.1.12) แตมีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (P, L= 0.14 และ P, L= 0.12) ตามระดับกลีเซอรีน

ดิบที่เพิ่มขึน้ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมที่เสริมกลีเซอรีนกับกลุมควบคุม (0% CG) ผลการทดลองคร้ังนี้มีคา

ใกลเคียงกับรายงานกอนหนานีข้อง Chanjula et al. (2007a, b) รายงานวา ประชากรของแบคทีเรีย และเชื้อราของ

แพะลูกผสมพื้นเมืองไทยเพศผู (พื้นเมือง–แองโกลนูเบียน 50 เปอรเซ็นต) มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 1.40-1.90 x1010 และ 

1.15-2.89 x106 cell/ ml ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ Bryant and Robinson (1961); Hungate (1966) รายงาน

วาประชากรของแบคทเีรีย และเชือ้ราในกระเพาะรูเมน มีคาอยูในชวง 1010-1012 และ 104-106 cell/ ml ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวา อาหารที่มีระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร ไมมีผลตอกระบวนการหมัก และนิเวศวิทยาในกระเพาะรู

เมนของแพะ หรือสมรรถภาพของสัตวดอยลง แมวามีแนวโนมประชากรแบคทีเรีย และเชื้อราลดลงในกลุมที่ไดรับกลี

เซอรีนดิบในสูตรอาหารกลุมที่ 3 และ 4 (10 และ 20% CG) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารที่สูง

มากกวา 5% อาจมีผลรบกวนกลุมประชากรจุลินทรียในกระเพาะรูเมน (Farias, et al., 2012) และ Roger et al. 

(1992) พบวาระดับกลีเซอรีนดิบ (0.05 v/v) สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมจากเชื้อรา (fugal activity; 

Neocallimastix frontalis) และแบคทีเรียที่ยอยสลายเยื่อใย (cellulolytic activity) เชน Ruminococcus 

flavefaciens และ Fibrobacter succinogenes ขณะที่ ไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต การเกาะยึด และ 

cellulolytic activity ของ Ruminococcus flavefaciens และ Fibrobacter succinogenes แตจะยับยั้งเมื่อ

ระดับความเขมขนมากกวา 5% 
 

Table 4.1.12 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on rumen microbes in goats (Exp. 1) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

Total direct count           

Bacteria (x1010cell/ml)           

0 h-post feeding 1.86 2.01 1.81 1.74 0.11 0.49 0.94 0.49 0.57 0.59 

4 2.59 2.13 2.09 2.04 0.17 0.18 0.09 0.12 0.38 0.67 

Mean 2.23 2.07 1.95 1.89 0.13 0.21 0.13 0.14 0.43 0.65 

Fungal zoospores (x106 cell/ ml)          

0 h-post feeding 2.09 1.88 1.42 1.41 0.19 0.12 0.17 0.10 0.79 0.61 

4 2.34 2.13 1.84 1.79 0.21 0.30 0.20 0.13 0.76 0.79 

Mean 2.22 2.01 1.63 1.60 0.18 0.23 0.16 0.12 0.73 0.71 

Total Protozoa(x106 cell/ml)          

0 h-post feeding 1.62 1.75 1.50 1.37 0.27 0.78 0.80 0.46 0.67 0.70 

4 2.12 2.25 1.75 1.62 0.41 0.68 0.60 0.29 0.76 0.59 

Mean 1.87 2.01 1.62 1.49 0.32 0.69 0.62 0.48 0.75 0.65 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P<0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
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จากผลการทดลองใน Table 4.1.12 พบวาประชากรโปรโตซัวทั้งหมดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาอยูในชวง 1.31-2.01x106 cell/ ml ซึ่งสอดคลองกับ Hungate (1966) รายงานวา 

ประชากรโปรโตซวัในกระเพาะรูเมนมีคาอยูในชวง 104-106 cell/ ml และมีคาต่ํากวารายงานของ Chanjula et al. 

(2007a, b) รายงานวา ประชากรของประชากรโปรโตซัวเฉลี่ยของแพะลูกผสมพื้นเมืองไทยเพศผู (พื้นเมือง–แองโกล

นูเบียน 50 เปอรเซ็นต) มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 2.87-3.65 x106 และ 2.41-3.57 x106 cell/ ml ตามลําดับ ขณะที่ 

Khampa et al. (2006) ไดทําการทดลองในโคนมเพศผูตอน พบวามีประชากรโปรโตซัวเฉลีย่ 1.4x106 cell/ ml 

อาจเนื่องมาจาก การเสริมกลีเซอรีนทดแทนขาวโพดระดับสูงอาจมีผลไปลดปริมาณแปง และน้ําตาลที่สามารถใช

ประโยชนไดในสูตรอาหารตามระดับการเสริมกลเีซอรีนที่เพิ่มข้ึน เพราะกลีเซอรอลเกือบทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเปนกรด

โพรพอิอนคิ (C3) ภายในกระเพาะรูเมน (Garton et al., 1961; Bergner et al., 1995) ขณะที่ แปง และน้ําตาลเปน

อาหารของโปรโตซัว โดย Williams and Coleman (1992); Russell (2002) รายงานวาโปรโตซัวกลุม Holotrich 

sp. ชอบใช soluble carbohydrate ขณะที่กลุม Entodiniomorphs sp. มีความสัมพันธใกลชิดกับ feed particle 

และชอบใชแปง (starch) มากกวา ทํานองเดียวกับ Jouany and Ushida (1999) ที่รายงานวา การเสริมแปงชวย

พัฒนาการเจริญเติบโตของโปรโตซัวสอดคลองกับ Russell (2002) ที่รายงานวา การเจริญของโปรโตซัวเพิ่มมากขึ้น

เมื่อมีแปง และถาอาหารปราศจากแปงความหนาแนนของโปรโตซัว และอัตราการยอยอาหารพวกแปงจะลดลง ซึ่ง 

Jouany and Ushida (1999) รายงานวา จํานวนของโปรโตซัวขึ้นอยูกับน้ําตาล และแปงที่ละลายไดในอาหาร 

 อยางไรก็ตาม ประชากรของจลุนิทรียในกระเพาะรูเมนแตละชนิดของสัตวข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน 

ชนิดของอาหารที่สัตวไดรับ อายุสัตว ระยะเวลาในการหมกัยอยในกระเพาะรูเมน สภาพความกรด-ดางของกระเพาะรู

เมน ความสัมพันธระหวางจุลินทรียในกระเพาะรูเมน และสัดสวนของอาหารขนตออาหารหยาบ เปนตน พบวาอาหาร

ที่มีเยื่อใยสูงทําใหมีแบคทีเรียกลุม cellulolytic bacteria สูงกวาอาหารที่มีเยื่อใยต่ํา นอกจากนี้ระดับของ NH3-N 

หรือประสทิธภิาพการยอยได โดยอาหารที่มีการยอยไดสูง และอาหารที่มีผลทําใหมีการเพิ่มขึ้นของระดับของ NH3-N 

ในกระเพาะรูเมนเพิ่มข้ึน ทําใหจํานวนแบคทีเรียเพิ่มข้ึน (Song and Kennelly, 1990) 
 

 4.1.3.7 ความสมดุลของไนโตรเจน (N balance) และการใชประโยชนของไนโตรเจน (nitrogen 

utilization) ปริมาณการขับอนุพันธพิวรีน (purine derivatives excreted) และการสังเคราะหจุลินทรีย

โปรตีน 

 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอ

สมดุลของไนโตรเจน และปริมาณของไนโตรเจนทีกั่กเก็บไวได (Table 4.1.13) ปรากฏวา ปริมาณการกินไดของ

ไนโตรเจนทัง้หมด (Total N intake) ปริมาณการขับไนโตรเจน (N excretion) ทั้งในรูปของการขับไนโตรเจนทาง

ปสสาวะ (Urinary N) ปริมาณการขับไนโตรเจนในมูล (Fecal N) และปริมาณการขับโตรเจนทั้งหมด (Total N 

excretion) ไมมีความแตกตางกัน (P>0.05)  

 ทํานองเดียวกับคาไนโตรเจนที่ถูกดูดซึม (Absorbed N) และปริมาณการกักเก็บไนโตรเจนในรางกาย 

(Retained N) พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) อาจเนื่องมาจาก ปริมาณการกินไดทั้งหมดของอาหารผสมเสร็จ 

ความสามารถในการยอยได และปริมาณการกินไดของโภชนะโปรตีนในอาหารไมแตกตางกัน (Table 4.2 และ 4.3) 

ซึ่งปริมาณไนโตรเจนที่แพะไดรับ มีความสัมพันธกับปริมาณการกินไดอยางอิสระ และความสามารถในการยอยได  
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 เมื่อพิจาณาคาไนโตรเจนที่ถูกดูดซึม (% of N intake) และคากักเก็บไนโตรเจน (% of N intake) หรือ

ประสิทธิภาพการใชไนโตรเจน (N efficiency) พบวา ไมแตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 75.67-79.45 

และ 55.31-61.57% ตามลําดับ 
 

Table 4.1.13 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on feed intake of goats (Exp. 1) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

N balance, g/d           

Total N intake 22.45 23.20 23.77 22.62 0.84 0.69 0.56 0.82 0.39 0.75 

N excretion, g/d           

Fecal N 5.48 4.89 4.82 4.70 0.76 0.88 0.46 0.49 0.76 0.86 

Urinary N 3.28 6.04 5.76 5.67 1.54 0.35 0.24 0.44 0.69 0.24 

Total N excretion 8.76 10.93 10.58 10.37 1.95 0.86 0.47 0.65 0.59 0.78 

Absorbed N 16.96 18.31 18.95 17.92 1.10 0.65 0.25 0.46 0.27 0.84 

Retained N 13.79 12.27 13.19 12.24 1.96 0.92 0.63 0.71 0.89 0.66 

N output (% of N intake)           

Absorbed 75.67 79.22 79.45 79.28 3.17 0.80 0.30 0.41 0.54 0.82 

Retained 61.57 53.38 55.31 53.33 7.78 0.85 0.47 0.58 0.73 0.73 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P<0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 4). 
 

 จากการทดลองครั้งนี้ พบวาสมดุลของไนโตรเจน และการใชประโยชนของไนโตรเจนมีคาเปนบวกในแพะทุก

กลุม แสดงใหเห็นวาระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ไมมี

ผลตอคาความสมดุลของไนโตรเจน และการใชประโยชนของไนโตรเจน อาจเนื่องจาก แพะทุกกลุมไดรับไนโตรเจนสูง

กวาความตองการของรางกาย ซึ่งสัมพันธกับคาความเขมขนของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ในกระเพาะรูเมนของ

แพะทุกกลุม ที่มีคาเกินระดับที่แนะนําสําหรับการเจริญที่เหมาะสมของจุลินทรีย (5-8 mg/dL; Satter and Slyter, 

1974 หรือ 3.3-8.5 mg/100 mL; Kang-Meznarich and Broderick, 1981) สําหรับการเจริญเติบโต และการ

สังเคราะหจุลินทรียโปรตีนสูงสุด แสดงใหเห็นวาอาหารที่ใชระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 

10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) สามารถใชเปนแหลงพลังงานทดแทนขาวโพดในอาหารสัตวได และสัตวสามารถ

นําไปใชประโยชนไดดี และเพียงพอตอการดํารงชีพ โดยไมมีผลกระทบตอ ปริมาณการกินได กระบวนการหมักใน

กระเพาะรูเมน สมดุลของไนโตรเจน การใชประโยชนของไนโตรเจน และสมรรถภาพของสัตว สอดคลองกับรายงาน

ของ Gunn et al. (2010a) ที่ศึกษาผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0-20 เปอรเซ็นต) ใน

แกะ พบวาระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จ 10-20 เปอรเซน็ต ไมมีผลตอปริมาณการกินได และสมรรถภาพ

การเจริญของแกะ 

ในทางตรงกันขาม ถาสัตวไดรับไนโตรเจนจากอาหารนอยสัตวจะเพิม่การกักเก็บไนโตรเจนไวในรางกาย 

ไนโตรเจนจะถูกขับออกมาทางมูล และปสสาวะนอยลง เพื่อเปนการรักษาสมดุลไนโตรเจนในรางกาย เนื่องจากสัตวมี
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กลไกควบคุมความสมดุลของไนโตรเจนในรางกาย เมื่อไดรับไนโตรเจนจากอาหารในปริมาณที่ต่ํา โดยไตจะลดการขับ

ยูเรียออกทางปสสาวะทําใหยูเรียหมุนกลับเขาสูกระเพาะรูเมนไดอีก (Church, 1979) และพนอม (2526) รายงานวา 

กระบือทีไ่ดรับโปรตีนจากอาหารต่าํกวาความตองการของรางกาย ไนโตรเจนทีถู่กขับออกมาในปริมาณทีม่ากกวา

ไนโตรเจนที่ไดรับ ทําใหไนโตรเจนที่กักเก็บเปนลบไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 
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การทดลองท่ี 2 การศึกษาปริมาณการกินได การเจริญเติบโต และคุณภาพซากในแพะ 

4.2.1 การศึกษาปริมาณการกินได และการเจริญเติบโตในแพะ 

4.2.1.1 ปริมาณการกินไดของอาหาร (feed intake)  

จากการศึกษา ผลของระดับกลีเซอรีนดิบ (crude glycerin, CG) ในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 

และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอสมรรถภาพการเจริญเติบของแพะขุน (Table 4.2.1) ระยะเวลาการขุนแพะ 91 

วัน โดยมีน้ําหนักเร่ิมตนการทดลอง น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง และน้ําหนักตัวเพิ่มไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) โดย

มีคาอยูในชวง 16.76-17.52, 25.20-27.44 และ 8.20-10.88 กิโลกรัม ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมควบคุม (0 เปอรเซ็นต) กับกลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จระดับตางๆ (5, 10 และ 20 

เปอรเซ็นต) พบวากลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารมีแนวโนมน้ําหนักตัวเพิ่มสูงขึ้น (P =0.08) หรือเทากับ 1.88, 

2.68 และ 1.96 กิโลกรัม ตามลําดับ  
 

Table 4.2.1 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on performance and DMI of finishing goats (Exp. 2) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

Growth performance          

No. of goats 6 6 6 6 - - - - - - 

Days on feed 91 91 91 91 - - - - - - 

BW, kg           

Initial BW, kg 17.08 17.52 16.76 16.76 0.42 0.55 0.96 0.75 0.87 0.72 

Final BW, kg 25.20 27.40 27.44 26.96 1.17 0.50 0.26 0.45 0.39 0.81 

Weight grain (kg) 8.20 10.08 10.88 10.16 1.16 0.43 0.08 0.16 0.22 0.92 

DMI           

kg/d 0.653 0.674 0.738 0.654 0.02 0.18 0.43 0.70 0.19 0.27 

%BW 3.10 2.99 3.26 3.01 0.08 0.08 0.91 0.23 0.98 0.17 

g/kg of BW0.75 66.51 65.13 70.89 65.04 1.87 0.16 0.82 0.93 0.34 0.13 

OM, kg/d 0.611 0.632 0.691 0.611 0.03 0.17 0.42 0.71 0.17 0.28 

CP, kg/d 0.101 0.103 0.113 0.101 0.01 0.20 0.47 0.68 0.23 0.26 

NDF, kg/d 0.288 0.285 0.282 0.255 0.01 0.25 0.46 0.17 0.46 0.74 

ADF, kg/d 0.126b 0.134ab 0.147a 0.125b 0.005 0.05 0.31 0.82 0.06 0.24 

ADG, kg/d 0.090 0.112 0.120 0.112 0.01 0.39 0.06 0.14 0.20 0.94 

ADG, g/kg W
0.75

 9.29 10.82 11.63 11.14 1.15 0.53 0.15 0.21 0.37 0.90 

G:F, kg/kg 0.137 0.167 0.164 0.172 0.01 0.37 0.09 0.13 0.47 0.51 
a-c

 Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P<0.05). 
1
 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 

2
 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 

3
 SEM = Standard error of the mean (n = 6) 
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เมื่อพิจารณาปริมาณการกินไดของอาหารทั้งหมด (วัตถุแหง) ทัง้ทีคิ่ดเปนปริมาณเฉลี่ย (kg/d) เปอรเซ็นต

ของน้ําหนักตัว (%BW) คิดเปนตอกิโลกรัมน้ําหนักแมแทบอลิก (g/kg W0.75) และปริมาณการกินไดของโภชนะตางๆ 

(OM, CP และ NDF) พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) โดยปริมาณการกินไดทั้งหมด และคิดเปนเปอรเซ็นตของ

น้าํหนักตัว มีคาอยูในชวง 0.653-0.738 กิโลกรัมวัตถุแหงตอตัวตอวัน และ 2.99-3.26 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว 

ตามลําดับ ขณะที่ ปริมาณการกินไดของลิกโนเซลลูโลส (ADF) พบวามีความแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมที่ไดรับกลี

เซอรีนดิบ 10% มีคาสูงกวา (0.147kg/d) กลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5 และ 20% (0.126 และ 0.125 kg/d) ขณะที่ 

ไมแตกตางระหวางกลุมควบคุม (0% CG) กับกลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบ (P= 0.31) สอดคลองกับผลการทดลองของ 

Rémond et al. (1993) ที่รายงานวาไมมีความแตกตางของปริมาณการกินได และสัมประสิทธิ์การยอยไดของ

อินทรียวัตถุ (OM) เมื่อเสริมกลีเซอรอลทดแทนแปงในการทดลองหาความสามารถยอยได แตสัมประสิทธิ์การยอยได

ของเซลลูโลสเพิ่มขึ้นเล็กนอย และ Avila-Stagno et al. (2013) พบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง (DMI) ลิกโน

เซลลูโลส (ADF) พลังงานรวม (GE) และสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะ (DM, CP, NDF, ADF และ DE) ไม

แตกตางกัน แมวา ปริมาณการกินไดของโภชนะ (NDF และ ADF) มีแนวโนมลดลง (P= 0.06 และ P= 0.20 

ตามลําดับ) และ Bartoñ et al. (2013) รายงานวา การเสริมกลเีซอรีนในอาหารโคขุนระยะเวลา 251 วัน ปริมาณการ

กินไดของอาหารทั้งหมดเฉลีย่ไมมีความแตกตางกันในโคขุนทีไ่ดรับกลีเซอรีน (0-10%) ทํานองเดียวกับรายงานของ 

Mach et al. (2009) ที่พบวาสามารถเสริมกลีเซอรีน 0-12% ในโค Holstein bulls ระยะเวลา 90 วัน 

ผลของระดบักลเีซอรีนดบิในสตูรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตออัตรา

การเจริญเติบโต กิโลกรัมน้ําหนักแมแทบอลิก และอัตราการเปลีย่นอาหารเปนน้าํหนักเพิ่มของแพะพบวาไมมีความ

แตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคาอยูในชวง 0.090-0.120 กิโลกรัมตอวัน 9.29-11.63 g/kg W0.75 และ 0.137-0.172 

กิโลกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุม (0 เปอรเซ็นต) กับกลุมที่เสริมกลี

เซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จระดับตางๆ (5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต) พบวากลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบในสูตร

อาหารมีแนวโนมอัตราการเจริญเตบิโต กิโลกรัมน้ําหนักแมแทบอลิก และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักเพิ่มของ

แพะเพิ่มสูงข้ึน (P =0.06, P =0.15 และ P =0.09 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับน้ําหนักตัวเพิ่ม และปริมาณการกินได

ทั้งหมดของแพะ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับรายงานของ Musselman et al. (2008); Terré et al. (2011) 

พบวาการเสริมกลีเซอรีนที่ระดับ 0-15% ไมมีผลตอปริมาณการกินไดในแกะ และ Gunn et al. (2010a) ที่ศึกษาผล

ของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0-20 เปอรเซ็นต) พบวาระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร

ผสมเสร็จ 10-20 เปอรเซ็นต ไมมีผลตอปริมาณการกินได และสมรรถภาพการเจริญของแกะ ทํานองเดียวกับ

การศึกษาในโคขุน Mach et al. (2009) รายงานวา การเสริมกลีเซอรีน (0-12%) ในโค Holstein bulls เปนเวลา 91 

วัน และ Bartoñ et al. (2013) ที่รายงานวา การเสริมกลเีซอรีน (0-10%) ในอาหารโคขุนระยะเวลา 251 วัน ไมมีผล

ตอปริมาณการกินไดทั้งหมด สมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของโคขุน  

ตรงกันขามกับการศึกษาของ Pyatt et al. (2007); Parsons et al. (2009) ที่พบวาการเสริมกลเีซอรีนในโค

ขุนตอน (10%) และในโคขุนสาว (12-16%) ทําใหลดปริมาณการกินได และโดยเฉพาะเมือ่เสริมกลีเซอรีนดิบในสูตร

อาหารผสมเสร็จมากกวา 20% (30-45%) ทําใหปริมาณการกินไดทั้งหมด สมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพ

ซากลดลงตามระดับกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้นในสูตรอาหาร (Musselman et al., 2008; Gunn et al., 2010b) 

เนื่องมาจาก การเสริมกลีเซอรีนดิบทดแทนขาวโพดระดับสูงไปมีผลเปลีย่นแปลงตอกระบวนการหมัก ลดการยอยได

ของเยือ่ใย ผลผลติของ C2 และประชากรแบคทเีรียในกรเพาะรูเมน (Abo El-nor et al., 2010) 
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ซึ่งกลีเซอรีนเมื่อเขาสูกระเพาะรูเมนสามารถเปลี่ยนแปลงได 3 ทางคือ 1) ถูกสงผานไปยังระบบทางเดิน

อาหารสวนลาง (lower gut) 2) ถูกดูดซึมผานผนังกระเพาะรูเมน และถูกเปลี่ยนเปนกลูโคสที่ตับ และ 3) ถูกหมักยอย

เปนกรดโพรพิออนิคสงผลใหความเขมขนของกลูโคสในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น (Rémond et al., 1993; Krehbiel, 

2008) จากผลการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา อาหารที่มีระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จของแพะ (0, 5, 

10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ไมมีผลตอตอปริมาณการกินไดทั้งหมด และสมรรถภาพของสัตว แสดงใหเห็นวา

กลีเซอรีนดิบสามารถใชเปนแหลงพลังงานทดแทนขาวโพดสําหรับแพะที่มีปญหาทั้งราคา และปริมาณการผลิต ดังนั้น 

การนําใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารสัตวเคีย้วเอือ้ง อาจเปนแนวทางหนึง่ทีอ่าจชวยลดตนทุนการผลิตสัตวใหต่าํลง 

และเปนแนวทางการเพิ่มศักยภาพการใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น เพราะตนทุนคาใชจายในการเลี้ยงสัตวเปนคาอาหาร

มากกวา 60-70 เปอรเซน็ต 
 

4.2.2 การศึกษาคุณภาพซากในแพะ 

4.2.2.1 องคประกอบของรางกายของแพะ 

Table 4.2.2 แสดงองคประกอบของรางกายของแพะทีไ่ดรบักลเีซอรีนดบิในสตูรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 

5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) โดยเฉลีย่พบวา แพะทั้ง 4 กลุม มีน้ําหนักตัวกอนอดอาหาร (29.01 กิโลกรัม) 

น้าํหนักตัวหลังอดอาหาร (27.25 กิโลกรัม) น้ําหนักซากอุน (13.52 กิโลกรัม) และเปอรเซ็นตซาก (49.52%) ไม

แตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) แตมีเปอรเซ็นตซากสูงกวาในแพะพื้นเมืองทีร่ายงานโดยศิริชัย และคณะ (2533) 

(47.8%); ณัฐพล (2548) (46.56%) และขวัญชนก และคณะ (2553) (46.11%) ผลการทดลองนี้สอดคลองกับ

รายงานกอนหนานีใ้นแกะ (Gunn et al., 2010a; Avila-Stagno et al., 2013) และในโคเนื้อ (Mach et al., 2009) 

ที่พบวาการเสริมกลีเซอรีนทดแทนขาวโพด และขาวบารเลยในอาหารขน 0-20% และ 16% DM ตามลําดับ ไมมีผล

ตอคุณภาพซาก ทํานองเดียวกับ Bartoñ et al. (2013) ทีร่ายงานวา การเสริมกลีเซอรีนในอาหารโคขุนระยะเวลา 

251 วัน ไมมีผลตอน้ําหนักตัวหลังอดอาหาร น้ําหนักซากอุน เปอรเซ็นตซาก และองคประกอบของซาก (carcass 

composition) รวมทั้งองคประกอบทางเคมีของเนื้อ (chemical composition) อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตุพบวา

คุณลกัษณะของการสะสมไขมันในซาก (คะแนนความหนาไขมันในซาก ไขมันภายในซาก ไขมันทีแ่ยกจากซาก ความ

หนาของไขมันในกลามเนื้อ longissimus lumborum (MLL) และ % ไขมันใน MLL) ดีกวาในกลุมที่ไดรับการเสริม

กลีเซอรีนเมื่อเปรียบท ียบกับกลุมควบคุม (0% CG) 

เมือ่พิจารณาความยาวซาก ความกวางของซาก และพื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอก พบวาไมมีความแตกตางกัน 

(P>0.05) มีคาอยูในชวง 59.66-61.33, 26.00-27.66 เซนติเมตร และ 11.66-13.43 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ง

ใกลเคียงกับรายงานของ สุทธิพงศ และคณะ (2550) ที่รายงานวา แพะลูกผสมมีความยาวซากเฉลี่ย 61.72 เซนติเมตร 

แตพื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอกต่ํากวาในแกะ (17.2-20.5 cm2, Gunn et al., 2010a, b) ขณะที่ สูงกวาในแพะพื้นเมือง

ที่รายงานโดยณัฐพล (2548) มีความยาวซาก 48.17 เซนติเมตร และพื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอก 7.89 ตารางเซนติเมตร 

ตามลําดับ 
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Table 4.2.2 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on slaughtered carcass characteristics of finishing 

goats (Exp. 2) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

T1(0) T2(5) Diet T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

Slaughter data           

Live weight, kg 28.26 29.60 29.50 28.66 1.37 0.87 0.64 0.89 0.55 0.94 

Fasted live weight, kg 26.86 29.03 26.16 26.93 1.09 0.36 0.83 0.78 0.73 0.37 
4HCW, kg 13.16 14.60 13.00 13.30 0.56 0.26 0.69 0.79 0.59 0.30 

Dressing percentage, % 49.04 50.25 49.45 49.32 0.67 0.64 0.45 0.99 0.36 0.41 

Carcass length (cm) 61.00 61.33 59.66 61.00 0.80 0.52 0.76 0.70 0.61 0.26 

Carcass width (cm) 27.33 27.66 26.00 27.00 0.61 0.34 0.61 0.44 0.66 0.19 

LM area5, cm2 11.66 12.86 12.20 13.43 0.78 1.05 0.31 0.30 0.98 0.39 
a-c

 Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P<0.05). 
1
 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 

2
 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 

3
 SEM = Standard error of the mean (n = 3). 

4 HCW = hot carcass weight. 
5 LM = Longissimus muscle area, cm2 from Longissimus dorsi. 
 

4.2.2.2 องคประกอบของรางกายแพะ 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของรางกายของแพะในการศึกษาคร้ังนี้ พบวาแพะทั้ง 4 กลุม ที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ

ระดับตางๆ มีเปอรเซ็นตองคประกอบของรางกาย ไดแก หัว หนัง หาง หัวใจ ปอดรวมหลอดลม มาม กระบังลม ไต 

ตับ เลือด อัณฑะรวมองคชาต ระบบทางเดินอาหาร ลําไสใหญ ไขมันในชองทอง และไขมันหุมไต พบวา ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (Table 4.2.3) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.37, 10.15, 0.15, 2.70, 0.43, 1.75, 

0.19, 0.41, 0.29, 1.77, 3.26, 0.97, 2.11, 0.70, 0.85, 0.45, 1.46, 1.88 และ 3.10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่ 

การศึกษาคร้ังนี้ พบวาแพะมีเปอรเซ็นตของลําไสเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแพะกลุมที่

ไดรับกลีเซอรีนดิบ 10% มีคา (2.91%) สูงกวากลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 20% (1.70%) แตไมแตกตางกับกลุมอ่ืนๆ ซึ่ง

เหตุผลยังไมชัดเจน อาจมีบางปจจัยในอาหารทําใหลดลง ขณะที่ การทดลองของ Bartoñ et al. (2013) ในโคขุน 

พบวากระเพาะอาหาร-ลําไส (gastrointestinal tract) ของโคทุกกลุมไมแตกตางกัน (P>0.05) มีคาอยูในชวง 5.66-

5.87% น้ําหนักซาก อยางไรก็ตาม แพะกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบมีคาไขมันหุมไตเฉลี่ยสูงกวา (3.20%) กลุมควบคุม 

(2.80%) แมวาไมมีความแตกตาง (P>0.05)  

ผลการศึกษาคร้ังนี้ ทํานองเดียวกับงานทดลองของ Bartoñ et al. (2013) ทีร่ายงานวา การเสริมกลีเซอรีน

ในอาหารโคขุนระยะเวลา 251 วัน พบวาคุณลักษณะทางซาก องคประกอบของซาก และองคประกอบทางเคมีของ 

MLL ไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตุพบวา คุณลักษณะของการสะสมไขมัน (ไขมันหุมไต ไขมันใน

กระเพาะรูเมน ไขมันภายในทั้งหมด คะแนนความหนาไขมันในซาก ไขมันภายในซาก และไขมันที่แยกจากซาก) สูง

กวาในกลุมที่ไดรับการเสริมกลีเซอรีนเมื่อเปรียบท ียบกับกลุมควบคุม (P>0.05) จากการศึกษาที่มีมากอนหนานี้ ได

แสดงใหเห็นวากลูโคสเปนแหลงของสารตั้งตนหลกั (lipid precursor) ของไขมันแทรกในกลามเนื้อ ขณะที่ กรดอะซิ-
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ติก (C2) มีสหสัมพันธชวยสนับสนุนการสังเคราะหกรดไขมัน (lipogenesis) โดยเฉพาะในการสรางเนื้อเยื่อไขมันใต

ผิวหนังมากที่สุด (Smith and Crouse, 1984; Smith et al., 2009) เพราะกรดอะซิติกเปนแหลงของ acetyl unite 

สําหรับการสังเคราะหเนื้อเยื่อไขมันใตผิวหนัง 70-80% ขณะที่ กลูโคสเปนแหลงของ acetyl unite หลักสําหรับการ

สังเคราะหไขมันแทรกในกลามเนื้อ 50-75% (Smith and Crouse, 1984) ซึ่งกลีเซอรีนเปนสารตั้งตนที่สําคัญของ

การสังเคราะหกลูโคส (glucogenic precursor) ดังนั ้น จึงสงผลใหระดับของเนื้อเยื่อไขมันในมัดกลามเนื ้อ 

(intramuscular adipose tissue) หรือไขมันแทรก (marbling fat) เพิ่มข้ึนจากเหตุผลดังกลาว แตการศึกษาในครั้ง

นี้ ไมไดมีการศึกษาคุณลักษณะของการสะสมไขมันในซากอ่ืนๆ และปริมาณไขมันแทรกในกลามเนื้อ ทํานองเดียวกับ

รายงานของ Mach et al. (2009) ทีร่ายงานวา โคขุนที่ไดรับกลีเซอรีน (8% DM) พบวามีปริมาณไขมันแทรกใน

กลามเนื้อสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจมีผลทําใหมีการสะสมของไขมันเพิ่มข้ึนใน

การทดลองคร้ังนี้ สอดคลองกับผลการทดลองที่ 4.1 (Table 4.1.11) พบวากรดโพรพิออนิคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน

รูปแบบเสนตรง (L, P= 0.05) ขณะที่ สัดสวนของ C2:C3 มีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.04) ตามระดับ

กลีเซอรีนดิบที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (0% CG) สอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ การเสริมกลีเซอ

รีนทาํใหกรดโพรพอิอนคิ และกรดบิวทีริคเพิ่มข้ึน (Rémond et al., 1993; Schröder and Südekum, 1999)  

ในทางตรงกันขาม Bergen and Mersmann (2005) รายงานวาสัตวที่มีกระเพาะสวนหนา (forestomach) 

ขยายใหญ เชน โค และกระบือ ผลผลิตสุดทายจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหารจะได C2 เปนผลผลิต

หลักสําหรับเปนสาตั้งตนใน de novo lipogenesis ดังนั้น คาความเขมขนของกรดอะซิติกที่ต่ํา ซึ่งเปนแหลงสารตั้ง

ตนของการสังเคราะหไขมัน จึงอาจเปนเหตุผล ทําไมการเสริมกลีเซอรีนทําใหทั้งการสะสมเนือ้เยื่อไขมันใตผิวหนัง  

และคะแนนไขมันแทรกในกลามเนื้อของโคสาวขุนลดลง (Parsons et al., 2009) และลดคา % ไขมันในเน ื้อแกะขุน 

(Gunn et al., 2010b) ซึ่งการสะสมเนื้อเยื่อไขมันใตผิวหนัง และคะแนนไขมันแทรกในกลามเนือ้ของโคขุนลดลง 

เปนไปไดอาจเนื่องจากกลีเซอรีนไปมีผลเปลี่ยนแปลงการสะสมของไขมัน (Parsons et al., 2009) 
 

4.2.2.3 องคประกอบ และสัดสวนซากสากลของแพะ 

 Table 4.2.4 แสดงองคประกอบของซากจากการตดัแตงซากแบบสากลของของแพะทีไ่ดรบัทีไ่ดรบักลเีซอรีน

ดิบ (CG) ในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน พบวาแพะที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต มีสัดสวนของ

สันสะเอว (loins) สะโพก (chump) ขาหนา (fore leg) อก (breast) และคอ (neck) ไมแตกตางกันในทางสถิติ 

(P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 10.87-12.38, 6.91-7.15, 9.35-10.43, 10.29-14.43, 19.89-21.08, 8.36-11.59 

และ 5.34-5.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ยกเวน ขาหลัง (hind leg) ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสิถิติ 

(P<0.05) โดยกลุมที่ 4 (20% CG, 23.38%) มีคาสูงกวากลุมที่ 2 (5% CG, 21.42%) และกลุมที่ 3 (10% CG, 

22.02%) ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมควบคุมกับกลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบ (P = 0.76) ซึ่งสัดสวน

ซากสากลของแพะลูกผสมในการศึกษาครั้งนี้ ใกลเคียงกับการศึกษาของสาธิต (2552) ที่รายงานวา แพะพื้นเมืองที่

ปลอยแทะเล็มในแปลงหญาพลิแคททูลั่มเสริมอาหารขนที่มีโปรตีนรวม 14 เปอรเซน็ต มีสัดสวนของสันสะเอว (10.13 

เปอรเซ็นต) ขาหลัง (21.13 เปอรเซ็นต) สะโพก (6.91 เปอรเซ็นต) สันซี่โครง (10.38 เปอรเซ็นต) ไหล (8.63 

เปอรเซ็นต) ขาหนา (19.73 เปอรเซน็ต) อก (10.54 เปอรเซ็นต) และคอ (10.52 เปอรเซ็นต) ตามลําดับ ขณะที่ สุทธิ

พงศ และคณะ (2550) รายงานวา แพะลูกผสมมีมีเปอรเซ็นตซากของสวนคอ ไหล ซี่โครง อก แขง เนื้อสัน พื้นทอง 

และขาเฉลี่ย 8.22, 24.07, 8.65, 9.29, 7.77, 7.33, 1.99 และ 29.02% ตามลําดับ  
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Table 4.2.3 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on body and gut composition of finishing goats (Exp. 

2) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

T1(0) T2(5) Diet T4(20)  Diet 0 vs. glycerin2 L Q C 

Body and gut contents4, %          

Head 7.94 8.38 8.19 9.00 0.40 0.37 0.20 0.10 0.62 0.43 

Skin 9.90 10.51 9.92 10.28 0.28 0.43 0.39 0.71 0.71 0.18 

Tail 0.17 0.15 0.13 0.15 0.02 0.68 0.31 0.39 0.44 0.72 

Shank 2.67 2.64 2.99 2.51 0.16 0.32 0.63 0.88 0.94 0.31 

Heart 0.41 0.41 0.44 0.44 0.01 0.61 0.62 0.40 1.00 0.49 

Lung 2.20 1.62 1.64 1.53 0.19 0.15 0.05 0.08 0.33 0.50 

Spleen 0.17 0.19 0.19 0.20 0.01 0.49 0.35 0.38 0.81 0.59 

Diaphragm 0.41 0.42 0.40 0.40 0.04 0.97 0.94 0.77 0.90 0.72 

Kidney 0.30 0.28 0.31 0.28 0.01 0.27 0.71 0.83 0.87 0.27 

Liver 1.81 1.73 1.76 1.79 0.07 0.90 0.65 0.91 0.58 0.83 

Blood 3.26 3.04 3.55 3.20 0.30 0.71 0.98 0.81 0.82 0.26 

Penis 0.95 0.96 1.05 0.93 0.06 0.63 0.82 0.95 0.53 0.49 

Rumen 2.27 1.82 2.37 1.98 0.23 0.39 0.68 0.87 0.95 0.34 

Omasum 0.72 0.66 0.79 0.62 0.06 0.38 0.95 0.93 0.90 0.90 

Reticulum 0.87 0.75 0.95 0.83 0.06 0.25 0.96 0.97 0.99 0.79 

Abomasum 0.49 0.42 0.47 0.41 0.02 0.31 0.11 0.18 0.73 0.10 

Small intestine 2.32ab 2.25ab 2.91a 1.70b 0.21 0.04 0.88 0.21 0.02 0.02 

Large intestine 1.33 1.42 1.42 1.66 0.18 0.65 0.46 0.28 0.72 0.72 

Visceral fat 2.20 1.86 1.70 1.79 0.38 0.80 0.38 0.45 0.60 0.97 

Kidney fat, % 2.80 3.08 3.42 3.12 0.20 0.19 0.25 0.33 0.33 0.58 

Pelvic fat, % 0.55 0.60 0.63 0.65 0.02 0.19 0.12 0.08 0.76 0.95 

Heart fat, % 0.96 0.1.30 1.04 1.14 0.13 0.41 0.26 0.67 0.42 0.17 

Gallbladder, % 0.34 0.57 0.54 0.39 0.19 0.79 0.53 0.89 0.41 0.87 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 3). 
4 Body and gut contents = as a percentage of fasted live weight of goat. 
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Table 4.2.4 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on carcass composition of finishing goats (Exp. 2) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)   0 vs. others2 L Q C 

Carcass composition4           

Loin, % 11.22 12.38 11.36 10.87 0.46 0.22 0.62 0.41 0.16 0.29 

Hind leg, % 22.11ab 21.42b 22.02b 23.38a 0.42 0.07 0.76 0.06 0.05 0.80 

Chump, % 7.15 7.00 7.04 6.91 0.39 0.97 0.70 0.67 0.98 0.83 

Rack, % 10.17 10.43 9.35 10.03 0.61 0.65 0.75 0.60 0.74 0.28 

Shoulder, % 11.44 13.90 14.93 10.29 1.38 0.16 0.30 0.68 0.02 0.47 

Fore leg, % 21.08 19.89 20.62 20.94 0.41 0.27 0.43 0.91 0.26 0.43 

Breast, % 11.09 8.36 8.70 11.59 0.97 0.13 0.17 0.66 0.01 0.90 

Neck, % 5.72 5.34 5.96 5.96 0.34 0.57 0.93 0.43 0.61 0.35 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 3). 
4 Carcass composition = as a percentage of chilled carcass weight 
 

 4.2.2.4 คุณคาทางโภชนาการ และสมบัติทางกายภาพของเน้ือแพะ 

 4.2.2.4.1 คุณคาทางโภชนาการของเน้ือแพะ 

 คุณคาทางโภชนาการของเนือ้แพะแตละกลุมทดลองทีเ่สริมกลีเซอรีนดิบ (CG) ระดับตางๆ ในสูตรอาหาร

ผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20% CG) (Table 4.2.5) พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ของวัตถุแหง 

(ความชื้น) เถา โปรตีน และไขมัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 25.76-26.45, 1.50-1.63, 22.09-22.42 และ 1.37-1.99 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทํานองเดียวกับคาแคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.10-0.11 และ 0.63-0.69 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาระดบัการเสริมกลีเซอรีนดิบ

ไมอิทธิพลตอคุณคาทางโภชนาการของเนื้อแพะ อาจเนื่องจาก การทดลองคร้ังนี้แพะทุกกลุมไดรับโภชนะใกลเคียงกัน 

และเปนแพะพันธุเดียวกัน อยางไรก็ตาม เปอรเซ็นตไขมันในกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนโคง

กําลังสาม (C, P= 0.09) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (0%) อาจเนื่องจาก เหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตน และ

จากการศึกษาที่มีมากอนหนานี้ ไดแสดงใหเห็นวากลูโคสเปนแหลงของสารตั้งตนหลัก (lipid precursor) ของไขมัน

แทรกในกลามเนื ้อ ขณะที ่กรดอะซิติก (C2) มีสหสัมพันธชวยสนับสนุนการสังเคราะหกรดไขมัน (lipogenesis) 

โดยเฉพาะในการสรางเนื้อเยื่อไขมันใตผิวหนังมากที่สุด (Smith and Crouse, 1984; Smith et al., 2009)  

เนื่องจากกลีเซอรีนเปนสารตั้งตนที่สําคัญของการสังเคราะหกลูโคส (glucogenic precursor) (Rémond et 

al., 1993) ดังนั้น จึงสงผลใหระดับของเนื้อเยื่อไขมันในมัดกลามเนื้อ (intramuscular adipose tissue) หรือไขมัน

แทรก (marbling fat) เพิ่มข้ึน ทํานองเดียวกับรายงานของ Mach et al. (2009) ที่รายงานวา โคขุนที่ไดรับกลีเซอรีน 

(8% DM) พบวามีปริมาณไขมันแทรกในกลามเนื้อสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม และ Bartoñ et al. (2013) 

ที่รายงานวา การเสริมกลีเซอรีน (5-10% DM) ในอาหารโคขุนระยะเวลา 251 วัน พบวา% ไขมันในกลามเนื้อ 

longissimus lumborum สูงกวาในกลุมที่ไดรับการเสริมกลีเซอรีน จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจมีผลทําใหมีการสะสม
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ของไขมันเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ การเสริมกลีเซอรีนทําใหกรดโพรพิออนิค และกรดบิวทีริค

เพิ่มข้ึน (Rémond et al., 1993; Schröder and Südekum, 1999) 
 

Table 4.2.5 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on chemical composition and physical properties of 

Longissimus dorsi muscle of finishing goats (Exp. 2) 

Item2 Dietary crude glycerin1, % SEM3 P-value Contrasts1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)   0 vs. others2 L Q C 

Nutritional composition           

DM, % 26.45 25.76 26.35 26.05 0.33 0.51 0.31 0.68 0.55 0.16 

Moist. 73.51 74.24 73.64 73.94 0.33 0.49 0.28 0.64 0.53 0.16 

Ash, % 1.62 1.53 1.63 1.50 0.11 0.81 0.57 0.58 0.87 0.41 

Protein, % 22.21 22.09 22.15 22.42 0.23 0.79 0.98 0.59 0.49 0.98 

Ether extract, % 1.47 1.37 1.99 1.72 0.16 0.14 0.31 0.12 0.66 0.09 

Calcium, % 0.10 0.11 0.10 0.11 0.01 0.95 0.89 0.89 0.87 0.58 

Phosphorous, % 0.67 0.63 0.63 0.69 0.04 0.59 0.67 0.77 0.26 0.99 

Physical properties of meat goats         

Drip loss (%) 15.10a 16.40a 10.30b 11.06b 0.85 0.01 0.04 0.001 0.77 0.03 

WBS4 (kg/cm2) 4.01 3.71 3.18 3.47 0.31 0.37 0.17 0.17 0.38 0.47 

Colour of LM, (Longissimus dorsi)5         

L* 39.76 39.25 37.75 39.95 1.01 0.41 0.52 0.84 0.20 0.32 

a* 12.61 12.58 12.11 11.83 0.60 0.75 0.49 0.26 0.82 0.80 

b* 11.54 11.46 10.15 11.29 0.57 0.30 0.36 0.40 0.26 0.13 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 3) 
4 WBS: Warner-Bratzler shear force. 
5 L* values are a measure of lightness (higher value indicates a lighter color); a* values are a measure of redness 

(higher value indicates a redder color); b* values are a measure of yellowness (higher value indicates a more 

yellow color), by CIE = Complete international commission on illumination (Hunter color flex). 
 

จากการทดลองนี้ คา % โปรตีน และเถาสูงกวารายงานของ Beserra et al. (2004) ทีร่ายงานวา โปรตีน 

และเถาเนื้อแพะที่ฆาที่อายุ 8-10 เดือน มีโปรตีน และเถาชวง 20.7-21.9 และ 1.1-1.1% ตามลําดับ แตมี % ไขมัน

ต่ํากวา (1.5-2.7%) ขณะที่ % ไขมันที่ศึกษาคร้ังนี้มีคาสูงกวารายงานของเฉลมิขวญั (2550) ที่รายงานวา แพะลูกผสม

แองโกลนูเบียน 50% x พื้นเมือง 50% และแพะพื้นเมืองมีไขมัน 1.35 และ 0.90% ตามลําดับ ความแตกตางนาเปน

ผลจากอาหารทดลองทีแ่ตกตางกัน ปริมาณอาหารที่กิน อายุ และเพศ เนื่องจากในการทดลองนี้ใชแพะลูกผสมแอง

โกลนูเบียน 50% x พื้นเมือง 50% เพศผูที่ไมตอน ปริมาณการสะสมไขมันในเนื้อจึงมีคาสูงกวาแพะพื้นเมือง ซึ่ง Evan 

et al. (1976) รายงานวา สายพันธุแพะที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบทางเคมีของเนื้อแพะ โดยสัตวพันธุ

ตางประเทศ หรือสัตวลูกผสมจะมีการสะสมไขมันสูงกวาสัตวพันธุพื้นเมือง (Xiong et al., 1993) มากกวานั้น 
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องคประกอบทางเคมีที่แตกตางกันอาจเปนผลเนื่องมาจากพันธุกรรม รูปแบบการใหอาหาร อายุ และสิ่งแวดลอมที่

สัตวไดรับ โดยจะมีผลตอบสนองที่เดนชัดกับการสะสมไขมันในกลามเนื้อ หรือไขมันแทรกในกลามเนื้อ (ชัยณรงค, 

2529; Swatland, 1994) 
 

 4.2.2.4.2 คาการสูญเสียนํ้าออกจากเน้ือแพะ และคาแรงตัดผานเน้ือของกลามเน้ือแพะ 

 จากการศึกษา ผลของระดับกลีเซอรีนดิบ (CG) ในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอคาการสูญเสียน้ําออกจากเนื้อแพะขณะเก็บรักษา (drip loss) พบวา มีความแตกตางกัน 

(P<0.05) โดยกลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5% มีคาสูงกวา (15.10 และ 16.40%) เมื่อเปรียบกับกลุมที่

ไดรับกลีเซอรีนดิบ 10 และ 20% (10.30 และ 11.06%) ตามลําดับ ซึ่งคาการสูญเสียน้ําออกจากเนื้อมีความสัมพันธ

กับความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อ (water holding capacity, WHC) ดังนั้น ความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อ

ต่ําจะทําใหสูญเสียน้ําออกไปมาก สงผลใหลักษณะของเนื้อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไมดี และเนื้อมีความชุมฉํ่าลดลง 

(Warriss, 2000) ซึ่งคา WHC เปนปจจัยสําคัญที่ใชบงบอกคุณภาพของเนื้อสัตว ซึ่งสัมพันธกับคุณสมบัติของเนื้อสัตว 

เชน ความชุมฉ่ํา (jujceness) และกลิ่นและรสชาติของเนือ้สัตว (flavor) (Schonfeldt et al., 1993; Warriss, 

2000) โดยปจจัยหลักของการสูญเสีย WHC เปนผลมาจากการลดลงของคาความเปนกรด-ดางในเนื้อ และการเกิด

สภาวะการเกร็งตัวของกลามเนื้อหลังสัตวตาย (rigor mortis) ซึ่งการสูญเสียน้ําออกมามากสงผลใหเนือ้มีคาแรงตัด

ผานสูงดวย (ชัยณรงค, 2529) นอกจากนี้ Schonfeldt et al. (1993) รายงานวาการสูญเสียน้ําของกลามเนื้อนั้นยัง

เก่ียวของกับปริมาณไขมันในกลามเนื้อดวย โดยทั่วไปคาการสูญเสียน้ําจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณไขมันที่เพิ่มข้ึน  

 เมื่อพิจารณาคาแรงตัดผานเนื้อของกลามเนื้อแพะ (Table 4.2.5) พบวากลามเนื้อสันนอก (Longissimus 

dorsi) ของแพะทุกกลุมมีคาแรงตัดผานไมความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยอยู

ในชวง 3.18-4.01 กิโลกรัม แสดงวาระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จไมมีอิทธิพลตอคาแรงตัดผานเนื้อของ

กลามเนื้อแพะ แตมีแนวโนมลดลง (P, L= 0.17) แมวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) จากการทดลองคาแรงตัดผาน

เนื้อสอดคลองกับคาการสูญเสียน้ําของเนื้อ ซึ่งคาแรงตัดผาน (shear force) บงบอกลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) 

ความนุมเหนียวของเนื้อ (จุฑารัตน, 2540; สัญชัย, 2543) ดังนั้น ความนุมเหนียวของเนื้อถูกนํามาใชเปนเกณฑในการ

ประเมินการยอมรับของเนื้อโดยผูบริโภค (consumer acceptance) และความนุมของเนื้อ (tenderness) (Warriss, 

2000; Miller et al., 2001) ซึ่งมีสหสัมพันธกันระหวางความนุมของเนื้อ และไขมันแทรกในกลามเนื้อ ซึ่งคาแรงตัด

ผานเนื้อที่เปนที่ยอมรับของความนุมของเนื้อควรมีคานอยกวา 4.00 กิโลกรัม (Miller et al., 2001) 

อยางไรก็ตาม ความนุมเหนียวของเนื้อสัตวขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก ชนิดของสัตว อายุสัตว เพศ 

ระบบการเลีย้ง ชนิดของกลามเนือ้ การทํางานของกลามเนือ้ในรางกายแตละสวน และปริมาณไขมันแทรกใน

กลามเนื้อ (marbling) โดยทั่วไป สัตวที่มีอายุมากจะเหนียวกวาสัตวที่มีอายุนอย เนื่องจากมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ

ปริมาณของ intermolecular crosslink เพิ่มขึ้น สวนเรื่องเพศ สัตวเพศผูมีกลามเนื้อเหนียวกวากลามเนื้อสัตวเพศ

เมีย และการทํางานของกลามเนื้อพบวา กลามเนื้อที่มีการทํางานหนักจะมีปริมาณของกลามเนื้อเกี่ยวพันสูงสงผลให

เนื้อมีความเหนียวมากข้ึน (Lawrie, 1991; Xionget al., 1999; Warriss, 2000) มากกวานั้น ความนุมเหนียวของเนื้อ

ยังผันแปรตามปริมาณของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และการหดตัวของเสนใยโปรตีน actomyosin โดยอายุมากข้ึนเนื้อ

เกี่ยวพันจะเพิ่มมากขึ้น (Warriss, 2000) ขณะที่ ชนิดอาหาร Lee et al. (2008) รายงานวา ชนิดอาหารไมมีผลตอ
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คาแรงตัดผานในกลามเนื้อสันนอกของแพะ ทํานองเดียวกับระดับโภชนะในอาหารพบวาไมมีผลตอคาแรงตัดผานใน

กลามเนื้อ (Kannan et al., 2001) 
 

 4.2.2.4.3 คาสีของกลามเน้ือแพะ 

 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบ (CG) ในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) 

ตอคาสีของกลามเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) ของแพะ พบวาระดับของกลีเซอรีนดิบในอาหารไมมีผลตอคาสี 

L*, a* และ b* ของกลามเนื้อแพะแตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคาสีอยูในชวง 37.75-39.95, 11.83-12.61 และ 

10.15-11.34 ตามลําดับ ซึ่งใกลเคียงกับรายงานของ Lee et al. (2008) ที่รายงานวา คาสีของกลามเนื้อสันนอกของ

แพะลูกผสม Boer x Spanish ที่เลี้ยงในโรงเรือนโดยไดรับอาหารที่แตกตางกันมีคาสี (L*, a* และ b*) อยูในชวง 

39.81-43.57, 9.34-9.89 และ 11.09-12.45 ตามลําดับ จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา มีคาสี L* สูงกวา แตมีคาสี a* 

และ b* ต่ํากวารายงานของ Solaiman et al. (2011) ที่รายงานวา คาสี (L*, a* และ b*) ของกลามเนื้อสันนอกของ

แพะลูกผสม Boer และแกะ มีคาสีเฉลี่ย 28.05; 29.91, 16.21; 17.35 และ 15.44; 16.82 ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม ความแตกตางของคาสีที่เกิดในกลามเนื้อมีความสัมพันธกับปจจัยหลายประการ เชน พันธุ 

อายุ เพศ ชนิดอาหารที ่สัตวกิน ชนิดกลามเนื ้อจากสวนตางๆ ของรางกาย ปริมาณของรงควัตถุไมโอโกลบิน 

(myoglobin pigment) ที่มีอยู ในเนื้อสัตว ตลอดจนสภาวะความเปนกรด-ดาง และสภาวะการสูญเสียน้ําของ

กลามเนื้อสัตว เปนตน (Lawire, 1991; Warriss, 2000) ซึ่ง Dhanda et al. (2003a) รายงานวาอายุแพะที่มากกวามี

แนวโนมคาสีสูงกวาในแพะที่อายุนอย ทั้งนี้เพราะแพะที่มีอายุมากกวามีการใช และสะสมออกซิเจนในปริมาณที่สูงกวา

แพะที่มีอายุนอยกลามเนื้อจึงมีสีเขมกวา สอดคลองกับการศึกษาในแกะ ผลของอายุดังรายงานของ Sanudo et al. 

(1996); Beriain et al. (2000) พบวา แกะที่มีน้ําหนักฆาสูงจะมีสีคล้ํากวาแกะที่มีน้ําหนักฆาต่ํากวา เพราะเนื้อจาก

ซากที่มีน้ําหนักฆาเพิม่ขึ้นจะมีคาความเขมขนของ myoglobin ในกลามเนื้อเพิม่ขึ้นดวย ทําใหสีของเนือ้เขมขึ้น 

นอกจากนี้ ความแตกตางเรื่องสายพันธุพบวา แพะลูกผสม Feral x Feral และ Saanen x Feral มีคา a* (12.4) สูง

กวาแพะลูกผสมพันธุอ่ืนๆ (10.3-11.8) สวนคา L* และ b* พบวาลูกผสม Boer x Saanen มีคาสีทั้ง 2 ชนิด สูงที่สุด 

(Dhanda et al., 2003a) และสัญชัย (2543) รายงานวาคาความเปนกรดเปนดางในกลามเนื้อมีผลใหสีของเนื้อซีดลง

ได ถามีคาต่ํากวา 5.8 ทําใหโปรตีนสูญเสียสภาพในการอุมน้ํา ทําใหเม็ดสี myoglobin ไหลออกจากเซลลกลามเนื้อ

ดวย 

 จากผลการทดลองคร้ังนี้ ไมพบความแตกตางของคาสีเนื้อมาจากอิทธิพลของระดับกลีเซอรีนดิบ (CG) ในสตูร

อาหารผสมเสร็จ อาจเนือ่งจาก แพะทดลองมีอายุใกลเคียงกันขณะเขาฆา ดังนั้น จึงไมมีผลจากอาหารทดลองสําหรับ

คาสีของเนื้อ (L*, a* และ b*) และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกลามเนื้อสัตวภายหลังสัตวตายเปนไปอยาง

ปกติ ดังนั้น จึงไมสงผลตอคาสีของกลามเนื้อแพะ 
 

4.2.2.5 รูปแบบของกรดไขมันในกลามเน้ือสันนอก 

 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบ (CG) ในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) 

ตอรูปแบบของกรดไขมนัชนิดตางๆ ในกลามเนื้อสันนอก (Table 4.2.6) พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ยกเวน 

กรด C16:0 ลดลง (P<0.02) และกรด C16:1 เพิ่มขึ้น (P<0.001) ขณะที่ C15:0 และ C22:5n-3 มีความแตกตางกัน 

(Q, P= 0.02 และ C, P= 0.001) โดยมีคาเฉลี่ย 22.38, 2.13, 2.36 และ 2.88 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา

ระดบัการเสริมกลีเซอรีนดิบไมอิทธิพลตอรูปแบบของกรดไขมันของเนื้อแพะ อาจเนื่องจาก การทดลองครั้งนี้แพะทุก
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กลุมไดรับโภชนะใกลเคียงกัน และเปนแพะพันธุเดียวกัน อยางไรก็ตาม ปริมาณกรด C16:0 ที่ลดลงเปนสิ่งที่นาสนใจ

เพราะกรด C16:0 (palmitic acid) มีผลทําใหเพิ่มคาปริมาณความเขมขนของ cholesterol ในเลือดสูงข้ึน ขณะที่ 

C18:0 (stearic acid) ไมมีผลทําใหคาของ cholesterol เปลีย่นแปลงในมนุษย และ C18:1 (oleic acid) ทําใหคา

ของ cholesterol ในเลือดลดลง (Yu et al., 1995; Banskalieva et al., 2000) ซึ่งคาสัดสวนของ C18:0+ C18:1/ 

C16:0 มีประโยชนสามารถใชอธิบายผลของชนิดของไขมันที่มีความแตกตางที่มีผลตอสุขภาพ (Banskalieva et al., 

2000) นอกจากนี ้มีรายงาน C18:1 (oleic acid) เปนกรดไขมันมีมากที่สุดในเนื้อโค (Turk and Smith, 2009) และ

เนื้อแกะ (Diaz et al., 2005) ซึ่งการเพิ่มของ oleic acid มีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันชนิดดี หรือ 

high-density lipoprotein (HDL) ในมนุษย (Gilmore et al., 2011) 

ซึ่งรูปแบบของกรดไขมันอิ่มตัวในครั้งนี้คลายกับที่รายงานในโคที่ไดรับหญามากกวาเมล็ดธัญพืช (Daley et 

al., 2010) เพราะหญามี stearic และ linoleic acid มากกวา ขณะที่ เมล็ดธัญพืชมี palmitic acid มากกวา ผล

การศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับรายงานของ Avila-Stagno et al. (2013) ที่รายงานวา ไขมันใตผิวหนังของแกะที่

ไดรับกลีเซอรอลดิบ (0-21% DM) มีคากรด C16:0 ลดลง ขณะที่ C18:0 เพิ่มขึ้น ตรงกันขามกับการศึกษาของ Terré 

et al. (2011) ที่รายงานวา รูปแบบของกรดไขมันในเนื้อสันนอกของแกะที่ขุนระยะอายุนอย (4 wk after weaning) 

และมีน้ําหนักตัวต่ํา (24.5 ± 0.4 kg) พบวาไมมีความแตกตางกัน ยกเวน คา C12:0 และ C17:0 ที่เพิ่มสูงขึ้น อาจ

เนื่องมาจาก ระยะเวลาขุนสัน้ และน้ําหนักตัวต่ําทําใหไมเห็นความแตกตางของรูปแบบกรดไขมัน และกลีเซอรีนที่ใช

ระดับต่ํา (0-10% DM) (Terré et al., 2011) 
 

Table 4.2.6 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on fatty acid (FA) profiles (% of total FA) in 

Longissimus dorsi muscle of finishing goats (Exp. 2) 

a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 3) 

Item Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)   0 vs. others2 L Q C 

Fatty acids, % of total FAME          

C10:0 0.11 0.12 0.18 0.12 0.02 0.18 0.22 0.34 0.13 0.12 

C12:0 1.09 1.04 1.01 1.51 0.15 0.14 0.31 0.06 0.19 0.41 

C14:0 3.10 3.12 2.81 3.08 0.65 0.98 0.92 0.92 0.88 0.80 

C15:0 2.06b 3.22a 2.34ab 1.82b 0.30 0.07 0.24 0.24 0.02 0.09 

C16:0 23.98a 22.30b 22.09b 21.15b 0.32 0.02 0.01 0.01 0.24 0.13 

C16:1 1.65c 1.45d 2.12b 3.31a 0.05 <0.001 <0.001 <0.01 <0.01 0.31 

C18:0 14.16 13.87 13.27 14.27 0.40 0.27 0.55 0.92 0.17 0.24 

C18:1n-9 cis 44.71 43.50 47.08 46.06 1.05 0.16 0.38 0.09 0.95 0.07 

C18:1n-9 trans 1.65 1.74 1.68 1.93 0.16 0.26 0.24 0.20 0.90 0.33 

C18:2n-6 4.97 5.06 5.21 3.81 0.62 0.42 0.68 0.21 0.20 0.53 

C18:3n-3 0.14 0.15 0.15 0.14 0.01 0.45 0.76 0.36 0.14 0.64 

C22:5n-3 (DPA) 2.30b 4.40a 2.05b 2.77b 0.28 0.01 0.09 0.56 0.08 0.001 
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 อยางไรก็ตาม มีหลายปจจัยที่มีผลตอความรูปแบบกรดไขมันที่อยูในกลามเนื้อ ไดแก แตกตางของชนิดสัตว 

พันธุ อายุ การจัดการเลี้ยงดู อาหาร และชนิดกลามเนื้อ เปนตน โดยเฉพาะพันธุ และอาหารเปนปจจัยหลักที่มีผลตอ

รูปแบบกรดไขมันที่อยูในกลามเนื้อ Addrizzo (2002) รายงานวา เนื้อแพะมีปริมาณไขมันต่ํากวาเนื้อโคถึง 50-65% 

ต่ํากวาเนื้อแกะ (chevon) 42-59% นอยกวาเนื้อลูกโค (veal) 25% และมีกรดไขมันอิ่มตัวนอยกวาเนื้อไก 40% 

ทํานองเดียวกับ สุทธิพงศ และคณะ (2550) ที่รายงานวา เนื้อแกะมีเปอรเซ็นตไขมันมากกวาเนื้อแพะ และ Gaili and 

Ali (1985) ที่กลาววา แพะมีแนวโนมที่สะสมไขมันภายในรางกาย เชน ไขมันรอบๆ อวัยวะภายในมากกวา แตแกะ

สะสมไขมันใตผิวหนังในซากไดมากกวา 
 

4.2.3 ระดับความเขมขนของอินซูลิน (insulin) กลูโคส (glucose) และเบตาไฮดรอกซี่บิวทีเรท (β-

hydroxybutyrate) ในกระแสเลือด 

 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอคา

กลูโคส และ BHBA ในกระแสเลือดในแตละชวงเวลา 0 และ 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวมพบวาไมมี

ความแตกตางกัน (P>0.05) (Table 4.2.7) แมวา ที่ชวงเวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวมคากลูโคสมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น (L, P= 0.07 และ 0.10 ตามลําดับ) โดยมี

คาเฉลี่ยรวมอยูในชวง 63.01-65.22 mg/dl และ 3.10-3.48 mg/dl ตามลําดับ เนื่องจาก กลีเซอรีนเปนสารตั้งตนที่

สําคัญของกระบวนการสังเคราะหกลูโคส ดังเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน (Lin, 1977) ซึ่งกลูโคสในกระแสเลือดมีคา

อยูในเกณฑปกติในแพะ คือ 50-75 mg/dL (2.77 to 4.16 mmol/L) (Kaneko, 1980) 

Table 4.2.7 Effects of 0, 5, 10 and 20% dietary crude glycerin on blood metabolite and hormone concentrations 

of finishing goats (Exp. 2) 

Item2 Dietary crude glycerin, % SEM3 P-value Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. 

glycerin2 

L Q C 

Glucose, mg/dL           

0 h-post feeding 62.34 63.48 63.76 64.47 0.72 0.31 0.23 0.19 0.84 0.79 

4 h-post feeding 63.68 64.48 64.76 65.97 0.78 0.31 0.16 0.07 0.80 0.69 

Mean 63.01 63.98 64.26 65.22 0.98 0.24 0.16 0.10 0.99 0.72 

Insulin, μU/mL           

0 h-post feeding 2.85 2.44 3.10 3.43 0.42 0.46 0.80 0.28 0.45 0.53 

4 h-post feeding 2.52b 2.71ab 3.10ab 3.67a 0.27 0.08 0.06 0.01 0.49 0.99 

Mean 2.68b 2.58b 3.10ab 3.55a 0.23 0.08 0.23 0.02 0.32 0.57 

BHBA, mg/dL           

0 h-post feeding 3.51 2.88 3.10 3.50 0.21 0.19 0.22 0.86 0.05 0.53 

4 h-post feeding 3.34 3.48 3.10 3.47 0.31 0.81 0.99 0.99 0.80 0.56 

Mean 3.43 3.18 3.10 3.48 0.20 0.50 0.57 0.93 0.25 0.80 
a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 6). 
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับอินซูลิน (insulin) ที่เวลา 0 ชัว่โมงกอนการใหอาหารพบวา พบวามี

คาใกลเคียงกัน ขณะทีใ่นชวงเวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลี่ยรวมพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึน้ในรูปแบบ

เสนตรง (L, P= 0.01 และ 0.02 ตามลําดับ) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น แตไมมีความ

แตกตางกัน (P>0.05) ในกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0, 10 และ 20 เปอรเซ็นต โดยทัว่ไปการหมุนเวียนของอินซูลินใน

กระแสเลือดมีความสัมพันธกับคาความเขมขนของกลูโคสในกระแสเลือด (Evans et al., 1975) ปริมาณกลูโคสใน

กระแสเลือดที่เพิ่มข้ึนทําใหระดับอินซูลินในกระแสเลือดที่เพิ่มข้ึน (Jenny and Polan, 1975) อยางไรก็ตาม การหลั่ง

ของอินซูลินข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน อาหารที่ไดรับ อายุ สุมดุลของพลังงาน กรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมด ระยะเวลา

ในการสุมตัวอยาง และสถานะภาพของสัตว เปนตน บางกรณี มีรายงานวามีสหสัมพันธที่ต่ํากับคากลูโคสในกระแส

เลอืด (McAtee and Trenkle, 1971) 
 

 4.2.4 ตนทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงแพะ 

 Table 4.2.8 แสดงตนทุนการเลี้ยงแพะที่ไดรับระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน เปน

ระยะเวลา 91 วัน พบวาราคาอาหารตอ 1 กิโลกรัมมีคาลดลงตามระดับกลีเซอรีนดิบที่เพิ่มสูงขึน้ในสูตรอาหาร โดย

อาหารที่ใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 20 เปอรเซ็นต มีราคา 10.12 บาทตอกิโลกรัม ต่าํกวา

อาหารที่ใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 0, 5 และ 10 เปอรเซ็นต (11.4, 11.03 และ 10.71 บาท

ตอกิโลกรัม ตามลําดับ) ดังนั้น การนําใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง อาจเปนแนวทางหนึง่ทีอ่าจชวยลด

ตนทุนการผลิตสัตวใหต่ําลง เพราะตนทุนคาใชจายในการเลี้ยงสัตวเปนคาอาหารมากกวา 60-70 เปอรเซน็ต 

 เมื่อพิจารณาตนทุนคาอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง พบวามีความแตกตางกัน (P<0.05) โดยแพะที่ไดรับ

อาหารที่ใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 10 เปอรเซ็นต มีตนทุนคาอาหารทั้งหมด 829.8 บาทตอตัว 

สูงกวาแพะที่ไดรับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 20 เปอรเซน็ต (700.9 บาทตอตัว) ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

แพะที่ไดรับอาหารที่ใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 10 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กินไดสูงกวา

แพะที่ไดรับอาหารที่ใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 20 เปอรเซ็นต ขณะที่ ไมแตกตางระหวางกลุม

ควบคุม (0% CG) กับกลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบ (P= 0.92)  

 สําหรับ คาแพะทดลอง คายาถายพยาธิ และตนทุนทั้งหมด พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) แตหาก

พิจารณาตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวแพะที่เพิ่ม 1 กิโลกรัม และตนทุนทั้งหมดตอน้ําหนักตัวแพะที่เพิ่ม 1 กิโลกรัม 

พบวามีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร

ผสมเสร็จทีเ่พิ ่มขึ้น ขณะที่ กําไรเมื่อหักจากการรวมตนทุนทั้งหมดของการเลีย้งแพะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในรูปแบบ

เสนตรง (L, P= 0.07 และ P = 0.04) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบ สอดคลองกับกําไรเมือ่หักเฉพาะตนทุนคาอาหารพบวา มีแนวโนม

เพิ่มข้ึนในรูปแบบเสนตรง (L, P= 0.15) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มข้ึน ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก

ความแตกตางของราคาอาหาร โดยอาหารที่ใชกลีเซอรีนดิบทดแทนขาวโพดบด 0 เปอรเซ็นต มีราคา 11.40 บาทตอ

กิโลกรัม สูงกวาอาหารทีใ่ชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 0, 5 และ 10 เปอรเซ็นต (11.4, 11.03 

และ 10.71 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ) และแพะกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบมีอัตราการเจริญเติบโต กิโลกรัมน้ําหนักแม

แทบอลกิ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักเพิ่มดีกวากลุมควบคุม (0 เปอรเซน็ต) 
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Table 4.2.8 Effects of increasing concentrations of crude glycerin in the diet on economical return of finishing 

goats (Exp. 2) 

Item2 Dietary crude glycerin, % SEM3 P-

value 

Contrasts, P-value1 

 T1(0) T2(5) T3(10) T4(20)  Diet 0 vs. 

glycerin2 

L Q C 

Feed cost, ฿/kg 11.40 11.03 10.71 10.12 - - - - - - 

Total feed cost, ฿/hd 774.6ab 778.2ab 829.8a 700.9b 33.45 0.10 0.92 0.39 0.14 0.25 

Goat cost, ฿/hd 3074.4 3153.6 3117.6 3024.0 73.50 0.63 0.92 0.85 0.71 0.95 

Drug+Vacc., ฿/hd 39.79 40.82 40.35 39.14 0.95 0.63 0.92 0.85 0.71 0.95 

Total cost, ฿/hd 3888.8 3972.6 3987.8 3764.2 84.77 0.27 0.94 0.76 0.56 0.88 

Feed cost/gain, ฿/hd 104.7a 77.3b 77.4b 71.1b 8.17 0.05 0.01 0.01 0.20 0.35 

Total cost/gain, ฿/hd 546.8 395.0 374.7 380.8 55.68 0.14 0.02 0.05 0.17 0.68 

Live goat sale, ฿/hd 4536.0 4968.0 5076.0 4852.0 203.40 0.31 0.20 0.41 0.26 0.99 

Income over feed, 

฿/hd 

3761.3 4189.8 4246.1 4151.8 176.34 0.24 0.15 0.29 0.31 0.84 

Income over total 

cost, ฿/hd 

647.2 995.4 1088.1 1088.6 183.49 0.31 0.04 0.07 0.31 0.82 

a-c Means within rows followed with different superscript letters are statistically different (P <0.05). 
1 Treatment and contrast P-values; P-value for L = Linear effect, Q = Quadratic effect, C = Cubic effect. 
2 Compares the effects of 0% glycerin with the combined glycerin treatment. 
3 SEM = Standard error of the mean (n = 6). 
 

 จากผลการทดลองคร้ังนี้ สงผลใหมีกําไรจากการเลี้ยงแพะสูงกวาแพะทีไ่ดรับอาหารผสมครบสวนที่ใชกลีเซอ

รีนดบิในสตูรอาหารทดแทนขาวโพดบด 0 เปอรเซ็นต ดังนั้น การตัดสินใจการเลี้ยงแพะในเชิงธุรกิจ การใชกลีเซอรีน

ดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 5-20% นาจะใหผลตอบแทนที่ดีกวากลุมควบคุม (0 เปอรเซน็ต)  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง 

 

 การศึกษา ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะ กระบวนการหมัก 

สมดุลไนโตรเจน และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ เพื่อจะนําไปสูเปาหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารแพะ 

โดยอาศัยอาหารที่มีอยูในทองถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชน จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปการ

ดําเนินการทดลองโดยรวมได ดังนี้ 
 

 5.1 คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของกลีเซอรีนดิบ พบวากลีเซอรีนดิบที่ใชในการทดลองมีลักษณะ

เปนของเหลวใส (โปรง) ไมขุน มีสีเหลืองออน (light yellow) โดยมีคาสี L*, a* และ b* เฉลี่ยเทากับ 32.43, 14.78 

และ 43.76 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคุณคาทางโภชนาการของกลีเซอรีนดิบที่ใชในการทดลอง พบวามีคาเฉลี่ยของ

ความชื้น เถารวม โปรตีนรวม ไขมันรวม และพลังงานรวม (GE) เทากับ 8.07%, 3.34%, 0.01%, 0.30% และ 

3989.82 kcal/kg ตามลําดับ ขณะที่ มีคาเฉลี่ยของธาตุ Na, Cl, K และ S เทากับ 1.24, 1.56, 0.01 และ 0.1% 

ตามลําดับ และมีธาตุ Ca และ P เทากับ 0.0045 และ 0.0059% ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยของกลีเซอรีนรวมเทากับ 

86.72% เมทานอล 0.64% กรดไขมันอิสระ 0.71% คาความกรด-ดาง 9.48, MONG 2.57% ความหนาแนน 1.27 

ความถวงจําเพาะ 1.25 และคาความหนืด 10.06 
 

 5.2 การศึกษาการยอยได กระบวนการหมัก และสมดลุไนโตรเจนในแพะ 

 ผลของอาหารที่มีระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จของแพะ (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ) พบวาสามารถใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จ (TMR) ของแพะไดระดับ 0-20% โดยไมมี

ผลกระทบตอปริมาณการกินอาหารทั้งหมดโดยรวมของอาหาร ตลอดจนสัมประสิทธิก์ารยอยได (DM, OM, CP, EE, 

NDF, ADF) คาความเปนกรด-ดาง (pH) กลูโคส BHBA และ PCV ในกระแสเลือด ประชากรจุลินทรียในกระเพาะรู

เมน การใชประโยชนของไนโตรเจนในแพะ ขณะที่ คาแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และคาความเขมขนของยูเรีย-

ไนโตรเจนในกระแสเลือด (BUN)พบวามีความแตกตางกัน แตมีคาที่อยู ในเกณฑที่ปกติในแพะ เมื่อพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงของระดับอินซูลิน พบวาคาอินซูลินในกระแสเลือดมีความแตกตางกัน โดยกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0 

เปอรเซ็นต มีคาต่ํากวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ การเปลีย่นแปลงของน้าํหนักตัวของกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ

ในสูตรอาหารมีการเปลีย่นแปลงของน้าํหนักตัว (kg/d และ %) ดีกวา ดังนั้น สามารถใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร

ผสมเสร็จของแพะทดแทนขาวโพดบดในสูตรอาหารไดระดับ 0-20% โดยไมมีผลกระทบตอการกินได การยอยได 

กระบวนการหมัก และสมดลุไนโตรเจน หรือสมรรถภาพของสตัวดอยลง 
 

 5.3 การศึกษาปริมาณการกินได การเจริญเติบโต และคุณภาพซากในแพะ 

 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแพะ พบวาน้ําหนักเริ่มตนการทดลอง น้ําหนัก

สิน้สุดการทดลอง และน้ําหนักตัวเพิม่ไมมีความแตกตางกัน แตกลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารมีแนวโนม

น้ําหนักตัวเพิ่มสูงข้ึน เมื่อพิจารณาปริมาณการกินไดของอาหารทั้งหมด (วัตถุแหง) ปริมาณการกินไดของโภชนะตางๆ 

(OM, CP และ NDF) อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักเพิ่มของแพะพบวา ไมมีความ

แตกตางกัน (P>0.05) อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุม (0 เปอรเซน็ต) กับกลุมที่เสริมกลีเซอรีนดิบ
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ในสูตรอาหารผสมเสร็จระดับตางๆ (5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต) พบวากลุมทีเ่สริมกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารมี

แนวโนมอัตราการเจริญเติบโต กิโลกรัมน้ําหนักแมแทบอลิก และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักเพิ่มของแพะเพิ่ม

สูงข้ึน 

 องคประกอบของรางกายของแพะ จากการศึกษาพบวา น้ําหนักตัวกอนอดอาหาร น้ําหนักตัวหลังอดอาหาร 

น้ําหนักซากอุน เปอรเซ็นตซาก ความยาวซาก ความกวางของซาก และพื้นที่หนาตัดเนื้อสันนอก ไมแตกตางกันในทาง

สถิติ ทํานองเดียวกับองคประกอบของรางกายของแพะ ไดแก หัว หนัง หาง หัวใจ ปอดรวมหลอดลม มาม กระบังลม 

ไต ตับ เลือด อัณฑะรวมองคชาต ระบบทางเดินอาหาร ลําไสใหญ ไขมันในชองทอง และไขมันหุมไต การตัดแตงซาก

แบบสากล คุณคาทางโภชนาการของเนื้อแพะ คาแรงตัดผานเนื้อของกลามเนื้อแพะ คาสีของกลามเนื้อสันนอก พบวา 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ คาการสูญเสียน้ําออกจากเนื้อแพะขณะเก็บรักษา พบวามีความ

แตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 5% มีคาสูงกวา เมื่อเปรียบกับกลุมที่ไดรับกลี

เซอรีนดิบ 10 และ 20% ตามลําดับ  

 รูปแบบของกรดไขมันชนิดตางๆ ในกลามเนื้อสันนอก พบวาไมมีความแตกตางกัน ยกเวน กรด C16:0 ลดลง 

(P<0.02) และกรด C16:1 เพิ่มขึ้น (P<0.001) ขณะที่ C15:0 และ C22:5n-3 มีความแตกตางกัน (Q, P= 0.02 และ 

C, P= 0.001) โดยมีคาเฉลี่ย 22.38, 2.13, 2.36 และ 2.88 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จตางกัน (0, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ตอคา

กลูโคส และ BHBA ในกระแสเลือดในแตละชวงเวลา และคาเฉลี่ยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) แมวา ที่

ชวงเวลา 4 ชั่วโมงหลังการใหอาหาร และคาเฉลีย่รวมคากลูโคสมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหาร

ผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาการเปลีย่นแปลงของระดับอินซูลินพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนตรงตาม

ระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น แตไมมีความแตกตางกันในกลุมที่ไดรับกลีเซอรีนดิบ 0, 10 และ 

20 เปอรเซ็นต 

 คาแพะทดลอง คายาถายพยาธ ิและตนทุนคาอาหารทั้งหมด พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) แตหาก

พิจารณาตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวแพะทีเ่พิม่ 1 กิโลกรัม ตนทุนคาอาหารทั้งหมดตอน้ําหนักตัวแพะทีเ่พิม่ 1 

กิโลกรัม พบวามีแนวโนมลดลงในรูปแบบเสนตรงตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ 

กําไรเมื่อหักจากการรวมตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงแพะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบเสนตรง ตามระดับกลีเซอรีนดิบ

ในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มข้ึน สอดคลองกับกําไรเมือ่หักเฉพาะตนทุนคาอาหารพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในรูปแบบ

เสนตรง (L, P= 0.15) ตามระดับกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารผสมเสร็จที่เพิ่มข้ึน 

 จากผลการทดลองคร้ังนี้ สามารถใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบดระดับสูงถึง 20% โดยไม

สงผลกระทบตอสมรรถภาพการเจริญเตบิโต คุณภาพซากของแพะ และสมรรถภาพของสัตวดอยลง มากกวานั้น สงผล

ใหมีกําไรจากการเลีย้งแพะสูงกวาแพะที่ไดรับอาหารผสมครบสวนที่ใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 

0 เปอรเซ็นต ดงันัน้ การตดัสนิใจการเลีย้งแพะในเชงิธรุกิจ การใชกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารทดแทนขาวโพดบด 20% 

นาจะใหผลตอบแทนที่ดีกวากลุมควบคุม (0 เปอรเซ็นต) ซึง่จะเปนลูทางในการใชวัตถุดิบอาหารในทองถิน่การลด
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