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ผลของการหมักใยอาหารทีส่ กัดได้จากกากมันส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอล
ในหลอดทดลองต่อประชากรจุลนิ ทรีย์ การผลิตกรดไขมันสายสั้น และกรดแลคติก
In vitro Fermentation of Extracted Dietary Fiber from Cassava Pulp
and Cassava Distiller’s Dried Grain and their Effects on Microbial
Populations, Short Chain Fatty Acids and Lactic Acid Production
สุ ภตั รา โอกระโทก1, เมริษา ศิริโสภาพงษ์ 1, วิทธวัช โมฬี 1 และ สุ ทศิ า เข็มผะกา1*
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บทคัดย่ อ: วัตถุประสงค์ของการทดลองนี ้เพื่อหาอัตราส่วนของเอนไซม์เซลลูเลส : ไซลาเนส (มี 4 ระดับ 0:0,
9:3, 36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น) ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพใยอาหารที่สกัดได้ จาก
กากมันส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอล และประเมินผลใยอาหารดัดแปลงทีไ่ ด้ด้วยการจ�ำลองกระบวนการหมักย่อย
ในหลอดทดลองทีม่ กี ารใช้ เชื ้อจุลนิ ทรียจ์ ากซีกมั ของไก่ ผลการทดลองพบว่าใยอาหารทีส่ กัดจากกากมันส�ำปะหลัง
และกากมันเอทานอลสามารถเพิม่ ประชากร Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp. กรดไขมันสายสัน้
(อะซิเตท โพรพิโอเนท และบิวทีเรท) และกรดแลคติก และลดค่า pH หลังการหมักเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใยอาหาร
จากกากมันส�ำปะหลังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าใยอาหารจากกากมันเอทานอล ใยอาหารดัดแปลงด้ วยเอนไซม์
จากกากมันส�ำปะหลังแสดงผลต่อพารามิเตอร์ ทที่ ำ� การศึกษาดีกว่าใยอาหารหยาบ (ไม่ได้ ใช้ เอนไซม์) ซึง่ เอนไซม์
เซลลูเลส และไซลาเนสทีอ่ ตั ราส่วน 36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น สามารถเพิม่ การผลิตกรดไขมัน
สายสันไม่
้ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะน�ำไปใช้ กบั ไก่ และการผลิตที่มีต้นทุนต�่ำ การใช้ เอนไซม์
ทีอ่ ตั ราส่วน 36:12 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น น่าจะเป็ นระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามใยอาหารดัดแปลง
จากกากมันเอทานอลแสดงผลไม่แตกต่างจากใยอาหารหยาบ โดยสรุปการดัดแปลงใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง
ด้วยเอนไซม์เซลลูโลส : ไซลาเนสทีอ่ ตั ราส่วน 36:12 หน่วย/กรัมของสารตังต้้ น มีผลดีตอ่ ประชากร Lactobacillus spp.
และ Bifidobacterium spp. การผลิตกรดไขมันสายสัน้ กรดแลคติก และค่า pH
ค�ำส�ำคัญ: การหมักในหลอดทดลอง, ใยอาหาร, กากมันส�ำปะหลัง, กากมันเอทานอล, กรดไขมันสายสัน้
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the optimal ratio of cellulase :
xylanase enzymes (4 levels 0:0, 9:3, 36:12 and 72:24 U/g substrate) in order to improve dietary
fiber extracted from cassava pulp (D-CP) and cassava distiller’s dried grain (D-CDDG) and
evaluate the modified dietary fibers by using in vitro fermentation method inoculated with cecal
microbial. The results showed that dietary fiber extracted from D-CP and D-CDDG can increase
Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp.populations, short chain fatty acids (SCFA) (acetate,
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propionate and butyrate) and lactic acid productions and reduce pH values after 24 h incubation.
Dietary fiber from D-CP showed more efficient than the D-CDDG. The modified-dietary fiber
with enzymes from D-CP showed better results on measurement parameters than the crude
dietary fiber (without modifying with enzymes). The cellulase : xylanase at ratios of 36:12 and
72:24 U/g substrate showed the similar result in enhancing SCFA production. When considering
the beneficial effects of dietary fiber for further apply to chickens and minimum production cost,
the enzyme ratio of 36:12 U/g substrate would be an appropriate level for modifying dietary
fiber from D-CP. Unfortunately, there was no significant difference between modified-dietary
fiber and crude dietary fiber from D-CDDG. In conclusion, it is suggested that the modifieddietary fiber from D-CP with cellulase : xylanase at ratio of 36:12 U/g substrate revealed the
beneficial effects on Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp. populations, SCFA and lactic
acid productions and pH value.
Keywords: in vitro fermentation, dietary fiber, cassava pulp, cassava distiller’s dried grain, short
chain fatty acid

บทน�ำ
การสร้ างสูตรอาหารส�ำหรับสัตว์ปีก นอกจาก
จะต้ องค�ำนึงถึงสารอาหารชนิดต่างๆ ให้ เพียงพอต่อ
ความต้ องการของร่างกาย และมีความสมดุลระหว่าง
โภชนะแล้ ว สูตรอาหารยังควรมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ชว่ ยส่ง
เสริ มสุขภาพสัตว์ให้ ดีขึ ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ติดเชื ้อหรือการอักเสบในทางเดินอาหาร (Choct, 2009;
Gaggia et al., 2010) โดยใยอาหาร (dietary fiber)
เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจเนื่ อ งจากมี
คุณสมบัตเิ ชิงหน้ าที่ ซึง่ อาหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ชิงหน้ าที่
(functional feed) เป็ นลักษณะของอาหารทีม่ สี ารอืน่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ นอกเหนือจากมีสารอาหาร
ที่ มี คุณ ค่ า ทางโภชนาการ เช่ น ช่ ว ยเพิ่ ม ระบบ
ภูมิค้ มุ กันโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค เป็ นต้ น
(Vermeulen et al., 2017) ใยอาหารมีบทบาทส�ำคัญ
ในการช่วยเพิ่มความสามารถของกลไกร่ างกายใน
การดูแลสุขภาพ เช่น ช่วยปรับสมดุลจุลนิ ทรียใ์ นล�ำไส้
และส่งเสริมสุขภาพล�ำไส้ (gut health) (Choct, 2009)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามใยอาหารมี คุ ณ สมบั ติ ผั น แปร
แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั แหล่งที่มา กระบวนการสกัด
องค์ประกอบของเยือ่ ใย และโครงสร้ างทางเคมี ทีท่ ำ� ให้
การแสดงผลในตัวสัตว์มีความแตกต่างกันไป ซึ่ง
การประเมินประสิทธิภาพของใยอาหารในเบื ้องต้ น
น่าจะช่วยคัดเลือกใยอาหารก่อนที่จะน�ำไปทดสอบ
ในตัวสัตว์ตอ่ ไป
ใยอาหาร คือคาร์ โบไฮเดรตประเภทโครงสร้ าง
ทีเ่ ป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์พชื มีองค์ประกอบหลัก
เป็ นพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ป้ ง (non-starch

polysaccharides, NSPs) โดยใยอาหารจ�ำแนกออก
ได้ เป็ น 2 ประเภทตามความสามารถในการละลายน� ้ำ
ได้แก่ ใยอาหารทีล่ ะลายน� ้ำ (soluble fiber) และใยอาหาร
ที่ไม่ละลายน� ้ำ (insoluble fiber) ซึง่ ใยอาหารจะไม่
ถูกย่อยโดยเอนไซม์ ในทางเดินอาหารของสัตว์ปีก
แต่เมื่อถูกส่งผ่านไปยังทางเดินอาหารส่วนท้ ายจะ
ถูกหมักย่อยโดยจุลนิ ทรียใ์ นซีกมั (caecum) ได้ ผลผลิต
สุดท้ ายเป็ นกรดไขมันสายสัน้ (short chain fatty acids,
SCFA) ท�ำให้ คา่ pH ในซีกมั ลดลง และช่วยยับยัง้
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค (Józefiak et al.,
2004; Zdunczyk et al., 2015) นอกจากนี ้ใยอาหาร
ยังช่วยส่งเสริ มสุขภาพทางเดินอาหาร ส่งผลให้ ไก่มี
สุขภาพดี และผลผลิตทีด่ ขี ึ ้น (van der Wielen et al.,
2000; Choct, 2009; Pourabedin and Zhao, 2015)
ผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมมันส�ำปะหลังใน
รูปของกากมันส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอล เป็ น
แหล่งทางเลือกของใยอาหารที่นา่ สนใจ เนื่องจาก
วัตถุดบิ ทังสองชนิ
้
ดมี NSPs เป็ นองค์ประกอบสูงซึง่
น่าจะสามารถน�ำมาสกัดใยอาหารได้ อย่างไรก็ตาม
NSPs ที่เป็ นองค์ประกอบในมันส�ำปะหลังจัดเป็ น
คาร์โบไฮเดรตสายยาว (polysaccharides) ซึง่ จุลนิ ทรีย์
ในซีกัมอาจหมักย่อยหรื อใช้ ประโยชน์ ได้ ไม่เต็มที่
แต่ถ้าหากมีการสกัดใยอาหาร และย่อยสลายพันธะ
NSPs ของกากมันส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอล
ด้ วยเอนไซม์ให้ อยู่ในรู ปของคาร์ โบไฮเดรตสายสัน้
(oligosaccharides) ก็นา่ จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์ของจุลนิ ทรียไ์ ด้ และเป็นอีกแนวทาง
หนึง่ ในการเพิม่ คุณภาพของใยอาหารให้ มีคณ
ุ สมบัติ
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับใช้ เป็ นสารเสริมอาหารสัตว์ (feed
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additives) โดยสารเสริมหรือวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์
หมายถึงวัตถุหรือสารใดๆ ทีใ่ ช้ เติมเข้ าไปในอาหารสัตว์
ทีผ่ สมจากวัตถุดบิ หลักเพือ่ ให้ ได้ ผลตามวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งซึง่ แบ่งออกเป็ นสารเสริ มที่จดั อยู่
ในพวกอาหารหลัก และสารเสริมทีไ่ ม่ได้ จดั อยูใ่ นพวก
อาหารหลัก (AAFCO, 2007) ดังนันใยอาหารจั
้
ดเป็ น
สารเสริ มชนิดที่ไม่ได้ จดั อยูใ่ นพวกอาหารหลัก แต่ใช้
เพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างคือส่งเสริมความสมดุล
จุลิ น ทรี ย์ ใ นทางเดิ น อาหารส่ว นท้ า ยของสัต ว์ ปี ก
จากการรวบรวมข้ อมูลเพื่อหาความเป็ นไปได้ ในการ
ใช้ เอนไซม์ยอ่ ยสลายพันธะ NSPs เพื่อปรับปรุง
คุณภาพใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง และกากมัน
เอทานอลนัน้ ไม่มีการทดลองก่อนหน้ านีจ้ ึงท�ำการ
ค้ นคว้ าเอกสารในวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีองค์ประกอบ
โครงสร้ างของ NSPs ซึง่ มีการทดลองโดย Ravn et al.
(2017) รายงานว่าเอนไซม์ไซลาเนส (xylanase)
สามารถย่อยสลายใยอาหารในร�ำข้าวสาลีให้มคี วามยาว
สายของโครงสร้ าง (degree of polymerization, DP)
ที่สนลง
ั ้ จากอะราบิโนไซแลน (arabinoxylan) เป็ น
อะราบิโ นไซโลโอลิโ กแซ็ก คาไรด์ (arabinoxylooligosaccharides) และเมือ่ น�ำตัวอย่างทีไ่ ด้ ไปศึกษา
การหมักย่อยในหลอดทดลอง (in vitro fermentation)
พบว่าจุลินทรี ย์จากซีกัมของไก่สามารถหมักย่อย
และใช้ ประโยชน์ได้ ดี มีการเปลี่ยนแปลงประชากร
จุลินทรี ย์ และมีการผลิตกรดไขมันสายสันเพิ
้ ่มขึ ้น
เช่ น เดี ย วกั บ การย่ อ ยข้ าวสาลี ด้ วยเอนไซม์ ร วม
(multicomponent enzyme) พบว่าสามารถลดค่า DP
ของสายไซแลนให้สนลง
ั ้ และมีการผลิตอะซิเตท (acetate)

และบิวทีเรท (butyrate) หลังทดสอบการหมักใน
หลอดทดลองได้ มากขึ ้น (Yacoubi et al., 2016)
ดังนันการศึ
้
กษาครังนี
้ ้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษา
การปรั บปรุ ง คุณ ภาพหรื อดัดแปลงใยอาหารที่ ไ ด้
จากกากมันส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอลด้ วย
เอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนส ที่ระดับต่าง ๆ และ
ประเมินผลใยอาหารที่ได้ โดยจ�ำลองการหมักย่อย
ในหลอดทดลอง ท�ำการวัดผลจากปริ มาณจุลนิ ทรี ย์
การผลิตกรดไขมันสายสัน้ กรดแลคติก และค่า pH
เพือ่ ประเมินผลในเบื ้องต้ นก่อนทีจ่ ะขยายการทดสอบ
ในตัวไก่ตอ่ ไป
วิธีการศึกษา
การออกแบบการทดลอง
การทดลองครัง้ นี ้เป็ นการทดสอบหาอัตราส่วน
เอนไซม์เซลลูเลส : ไซลาเนส ที่เหมาะสมส�ำหรับใช้
ในการปรับปรุ งคุณภาพหรื อดัดแปลงใยอาหารที่ได้
จากกากมันส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอล และ
ประเมินผลใยอาหารดัดแปลงที่ได้ ด้วยการจ�ำลอง
กระบวนการหมักย่อยในหลอดทดลองที่ มีการใช้
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์จากซีกมั ของไก่ (cecal inoculum) โดย
ใช้ เอนไซม์ เซลลูเลส : ไซลาเนส อัตราส่วน 0:0, 9:3,
36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น ใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูร ณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) การทดลองมีจ�ำนวน
9 กลุม่ ๆ ละ 4 ซ� ้ำ ดังแสดงใน Table 1 ส�ำหรับรายละเอียด
ในการเตรียมใยอาหารดัดแปลงด้ วยเอนไซม์ และวิธี

Table 1 Dietary fiber and enzyme ratios of the sample in the in vitro fermentation
Treatment
cellulase : xylanase (U/g substrate)

Control (cecal inoculum)

Dietary fiber source
Cassava pulp
Cassava distiller’s dried grain
(D-CP)
(D-CCDG)
0:0
0:0
9:3
9:3
36:12
36:12
72:24
72:24
-
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การทดสอบกระบวนการหมักย่อยในหลอดทดลอง
ได้ กล่าวรายละเอียดไว้ ในส่วนต่อไป
การสกัดใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง และ
กากมันเอทานอล
น�ำวัตถุดบิ ทัง้ 2 ชนิดทีไ่ ด้จากโรงงานอุตสาหกรรม
คือ กากมันส�ำปะหลังสดจากบริษทั อุตสาหกรรมแป้ง
โคราช จ�ำกัด จังหวัดนครราชสีมา และกากมันเอทานอล
จากบริ ษัทไทยเอทานอล พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
จังหวัดขอนแก่น มาท�ำการอบแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 55 - 60 ºC
และบดให้ ละเอียด (ขนาด 1.0 มิลลิเมตร) จากนัน้
น�ำตัวอย่างที่ได้ ไปสกัดใยอาหารซึง่ ดัดแปลงจากวิธี
การของ Daou and Zhanh (2013) โดยการสกัด
ด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอคไซด์ (NaOH) ที่
ความเข้ มข้ น 6% ส�ำหรับกากมันส�ำปะหลัง และ 4%
ส�ำหรับกากมันเอทานอล และก�ำจัดแป้งออกด้ วย
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (alpha-amylase; EC
3.2.1.1, Megazyme, Ireland) โดยใยอาหารที่ได้
จากกระบวนการนี ้เรี ยกว่า “ใยอาหารหยาบ” หรื อ
crude dietary fiber จากนันดั
้ ดแปลงใยอาหารที่ได้
โดยใช้ เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase; EC 3.2.1.4,
Megazyme, Ireland) และไซลาเนส (xylanase;
EC 3.2.1.8, Megazyme, Ireland) ที่ระดับแตกต่าง
กันคือ 0:0, 9:3, 36:12 และ 72:24 หน่วย (Unit) ต่อ
การย่อยวัตถุดบิ 1 กรัม ท�ำการย่อยด้ วยเอนไซม์เป็ น
ระยะเวลา 10 ชัว่ โมง จากนันตกตะกอนด้
้
วยเอทานอล
(ethanol) 95% ที่อณ
ุ หภูมิ 60 ºC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
และกรองแยกตัวอย่างออกจากสารละลาย โดยล้ าง
ตะกอนตัวอย่างด้ วยเอทานอล 78% เอทานอล 95%
และอะซีโทน (acetone) ตามล�ำดับ จากนันน�
้ ำตัวอย่าง
ไปอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 55 - 60 ºC ซึง่ ใยอาหารที่ได้
ในขัน้ ตอนนี เ้ รี ย กว่า “ใยอาหารดัดแปลง” หรื อ
modified-dietary fiber
การประเมินผลใยอาหารที่สกัดได้ จากกากมัน
ส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอลในหลอดทดลอง
ท� ำการประเมิ นผลใยอาหารด้ วยการจ� ำลอง
กระบวนการหมักย่อยในหลอดทดลองตามวิธีการ
ของ Dunkley et al. (2007) และ Donalson et al.
(2008) โดยเก็บตัวอย่างสิง่ ย่อย (digesta) จากซีกมั
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ของไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้ า (Isa Brown) ที่อายุ
ประมาณ 50 - 60 สัปดาห์ ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่าง
ขนาด 50 มิลลิลติ ร ทีผ่ า่ นการนึง่ ฆ่าเชื ้อโรค (autoclave)
(ใช้สงิ่ ย่อยจากซีกมั ทีเ่ ก็บเสร็จภายในระยะเวลา 15 นาที
หลังการฆ่า) จากนันน�
้ ำสิง่ ย่อยทีไ่ ด้ มาผสมให้ เข้ ากัน
และน�ำไปเจือจางกับสารละลายบัฟเฟอร์ ฟอสเฟต
แบบไร้ ออกซิเจน (anaerobic phosphate buffer)
ที่ความเข้ มข้ น 1:3,000 (wt/vol) ส�ำหรับเตรี ยมเป็ น
หัวเชื ้อ (cecal inoculum) โดยระหว่างการเตรียมต้ อง
เติมก๊ าชคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงในสารละลาย
หัวเชือ้ ตลอดเวลาเพื่อควบคุมให้ อยู่ในสภาวะที่ไร้
ออกซิเจน (anaerobic) จากนันชั
้ ง่ ตัวอย่างใยอาหาร
ดัดแปลงที่ ไ ด้ จ ากกากมันส� ำ ปะหลัง และกากมัน
เอทานอลที่ผ่านการปรับปรุ งด้ วยเอนไซม์เซลลูเลส
และไซลาเนส จ�ำนวน 250 มิลลิกรัม ใส่ในขวดแก้ ว
(vial) ขนาด 10 มิลลิลติ ร ที่ปราศจากเชื ้อ และเติม
หัวเชื ้อปริมาณ 5 มิลลิลติ ร ลงในขวดแก้ ว นอกจากนี ้
ยังมีการเปรี ยบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการ
ใส่ใยอาหารลงในหัวเชื ้อด้ วย ดังนันงานทดลองนี
้
้มี
ทังหมด
้
9 กลุม่ ทดลอง แต่ละกลุม่ ทดลองท�ำ 4 ซ� ้ำ
โดยท�ำการเก็บตัวอย่างเพือ่ วัดผล 2 ช่วง คือ ที่ 0 และ
24 ชัว่ โมงหลังการบ่ม ซึง่ ในการบ่มตัวอย่างต้ องท�ำให้
สภาวะภายในขวดแก้ วไร้ ออกซิเจนโดยการเติมก๊ าช
คาร์ บอนไดออกไซด์ แล้ วท�ำการปิ ดฝาขวดให้ แน่น
และน�ำไปบ่มในตู้บม่ เชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 ºC เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง
การเก็บข้อมูล โดยสุม่ เก็บตัวอย่างจ�ำนวน 1 มิลลิลติ ร
ในแต่ละกลุม่ การทดลอง ที่ 0 และ 24 ชัว่ โมงหลัง
การบ่ม น�ำไปปั่ นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ ว
10,000 x g อุณหภูมิ 4 ºC เป็ นเวลา 10 นาที เก็บ
เฉพาะส่วนใสด้ านบน (supernatant) ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ
-20 ºC เพือ่ รอวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันสายสัน้ และ
กรดแลคติกต่อไป และท�ำการเก็บตัวอย่างอีก 1 มิลลิลติ ร
ในตัวอย่างที่มีการบ่มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มาตรวจ
นับปริ มาณเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ (Lactobacillus spp.,
Bifidobacterium spp. และ E.coli) ด้ วยเทคนิคการ
เจือจางตัวอย่าง (dilution plate count) โดยเลี ้ยงเชื ้อ
บนอาหารที่คดั เลือกเฉพาะ (selective medium)
นอกจากนี ้ยังท�ำการวัดค่า pH หลังการบ่มตัวอย่างด้วย
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การวิเคราะห์ กรดไขมันสายสัน้ และกรดแลคติก
วิเคราะห์ หาปริ มาณกรดไขมันสายสัน้ ได้ แก่
อะซิเตท โพรพิโอเนท และบิวทีเรท และกรดแลคติก
จากตัวอย่างด้ วยเทคนิคแก๊ สโครมาโตกราฟี (gas
chromatography; GC, Agilent 7890B) โดยใช้
คอลัมน์ CP-Sil 5 CB (0.32 mm x 25 m fused silica
capillary column) และใช้ flame-ionization detector
(FID) เป็ นตัวตรวจวัด มีการใช้ 4-methylvaleric
acid (Alfa Aesar, United Kingdom) และ fumaric
acid (Alfa Aesar, United Kingdom) เป็ นสาร
มาตรฐานภายใน (internal standard) ส�ำหรับการ
วิเคราะห์กรดไขมันสายสัน้ และกรดแลคติกตามล�ำดับ
(Mookiah et al., 2014) การค�ำนวณความเข้ มข้ น
สุดท้ ายของกรดไขมันสายสัน้ และกรดแลคติกดัด
แปลงตามวิธีการของ Donalson et al. (2008)
ค�ำนวณจากผลต่างระหว่างความเข้ มข้ นที่ 24 ชัว่ โมง
และ 0 ชัว่ โมง จากการหมักในหลอดทดลองตามสมการ
ดังนี ้
Net short-chain fatty acid production (NSp) = S(t 24) – S(t 0)

Net lactic acid production (NLp) = L(t 24) – L(t 0)
เมือ่ , S(t 24) และ S(t 0) คือปริมาณของกรดไขมันสาย
สัน้ (mM/ml) ที่ 24 ชัว่ โมง และ 0 ชัว่ โมง ตามล�ำดับ
L(t24) และ L(t0) คือปริ มาณของกรดแลคติก
(mM/ml) ที่ 24 ชัว่ โมงและ 0 ชัว่ โมง ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
น�ำข้ อมูลทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน
(analysis of variance, ANOVA) ตามแผนการทดลอง
แบบสุม่ สมบูรณ์ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ในแต่ละกลุม่ การทดลองโดยวิธี Tukey’s test และ
ใช้ Orthogonal contrasts เพื่อเปรี ยบเทียบดังนี ้ 1)
กลุม่ ควบคุม vs. ใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง และ
กากมันเอทานอล 2) ใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง
vs. ใยอาหารจากกากมันเอทานอล 3) ใยอาหารดัดแปลง
จากกากมันส�ำปะหลังทีย่ อ่ ยด้ วยเซลลูเลส : ไซลาเนส
vs. ใยอาหารหยาบจากกากมันปะหลัง และ 4) ใยอาหาร
ดัดแปลงจากกากมันเอทานอลทีย่ อ่ ยด้ วยเซลลูเลส :
ไซลาเนส vs. ใยอาหารหยาบจากกากมันเอทานอล
โดยใช้ โปรแกรมสถิติ SPSS เวอร์ ชนั 18.0 (SPSS,
2010) ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ผลของการเปลี่ยนแปลงปริ มาณจุลินทรี ย์หลัง
การหมักใยอาหารในหลอดทดลองเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ด้ วยเชือ้ จุลินทรี ย์จากสิ่งย่อยในซีกัมได้ แสดงไว้ ใน
Table 2 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ระหว่างกลุม่ ทดลองโดยวิธี orthogonal contrasts
พบว่าใยอาหารจากทังกากมั
้
นส�ำปะหลัง และกาก
มันเอทานอลสามารถเพิ่มจ�ำนวนประชากรจุลนิ ทรี ย์
Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp.
ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเสริ ม
ใยอาหารในกระบวนการหมัก (P < 0.05) แต่ไม่มผี ล
ต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของ E.coli (p > 0.05)
โดยใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลังมีผลในการเพิ่ม
จ�ำนวนของ Bifidobacterium spp. ได้ ดกี ว่าใยอาหาร
จากกากมันเอทานอล (P < 0.05) อย่างไรก็ตาม
ใยอาหารหยาบ และใยอาหารดัดแปลงด้ วยเอนไซม์
จากทังกากมั
้
นส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอลมีผล
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงจ� ำ นวนประชากรจุลิ น ทรี ย์ ที่
ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05)
ผลของการหมักใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง
และกากมันเอทานอลในหลอดทดลองเป็ นเวลา 24
ชัว่ โมงด้ วยเชื ้อจุลนิ ทรียจ์ ากสิง่ ย่อยในซีกมั ต่อปริมาณ
กรดไขมันสายสัน้ กรดแลคติก และค่า pH ได้ แสดง
ไว้ ใน Table 3 จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ การทดลองแบบ orthogonal
contrasts พบว่าใยอาหารจากทังกากมั
้
นส�ำปะหลัง
และกากมันเอทานอลสามารถเพิม่ การผลิตกรดไขมัน
สายสัน้ (อะซิเตท โพรพิโอเนท และบิวทีเรท) และ
กรดแลคติก และลดค่า pH ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่มีการเสริมใยอาหารในกระบวนการ
หมัก (P < 0.05) อย่างไรก็ตามใยอาหารดัดแปลง
ด้ วยเอนไซม์ จากกากมันส�ำปะหลังสามารถลดค่า
pH และเพิม่ การผลิตกรดไขมันสายสัน้ และกรดแลคติก
ได้ สงู กว่าใยอาหารดัดแปลงจากกากมันเอทานอล
(P < 0.05) นอกจากนี ้ยังพบว่าใยอาหารดัดแปลงด้ วย
เอนไซม์ (เซลลูเลส : ไซลาเนส) ทีไ่ ด้จากกากมันส�ำปะหลัง
สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต กรดไขมัน สายสัน้
และกรดแลคติกหลังจากการหมักในหลอดทดลอง
ได้ (P < 0.05) สูงกว่าใยอาหารหยาบ แต่ไม่พบความ

Item

				

Cassava pulp (D-CP)1/
Cassava distiller’s dried grain (D-CDDG)1/ Control1/ Pooled
Orthogonal contrasts2/
0:0
9:3
36:12 72:24
0:0
9:3
36:12
72:24
SEM
1
2
3
4
3/
Short-chain fatty acid (mM/ml)
Acetate
35.58cd 57.72abc 69.23ab 78.83a
34.76d 35.32cd 52.28bcd 53.02bcd 34.69d
3.049 <0.01 <0.01 <0.01 0.05
cd
ab
ab
a
cd
bc
ab
ab
d
Propionate 8.24
16.61
18.76 20.57
8.14
13.72
15.24
15.31
7.18
0.870 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Butyrate
2.27b
3.52a
3.63a 3.74a
2.24b 3.05ab
3.07ab
3.01ab
1.11c
0.157 <0.01 0.01 <0.01 <0.01
3/
Lactic acid (mM/ml)
7.77d
14.54c 20.97b 39.52a
6.68d
6.54d
7.10d
7.50d
5.82d
1.130 <0.01 <0.01 <0.01 0.47
pH after 24 h the in vitro fermentation
6.80c
6.73d
6.72d 6.66e
6.85b 6.84bc
6.85b
6.85b
7.03a
0.017 <0.01 <0.01 <0.01 0.78
a, b, c, d, e
Means with different superscripts in a row are significantly different (p < 0.05).
1/
Cellulase : Xylanase ratios, 0:0, 9:3, 36:12 and 72:24 U/g substrate; Control = Cecal inoculum.
2/
Orthogonal contrasts: 1) Control vs. dietary fiber from D-CP and D-CDDG, 2) D-CP dietary fiber vs. D-CDDG dietary fiber, 3) D-CP modified-dietary fiber with cellulase
: xylanase vs. D-CP crude dietary fiber and 4) D-CDDG modified-dietary fiber with cellulase: xylanase vs. D-CDDG crude dietary fiber.
3/
Net production of short-chain fatty acids and lactic acid were subtracted the baseline (time 0) from 24 h samples.

Table 3 Concentrations of short-chain fatty acids, lactic acid and pH after the in vitro fermentation of dietary fiber with chicken cecal inocula

Item

Cassava pulp (D-CP)1/
Cassava distiller’s dried grain (D-CDDG)1/ Control1/ Pooled
Orthogonal contrasts2/
0:0
9:3 36:12 72:24
0:0
9:3
36:12
72:24
SEM
1
2
3
4
a
a
a
a
a
a
a
ab
b
Lactobacillus spp.
6.30 6.21 6.21 6.29
6.38
6.42
6.21
6.00
5.53
0.054 <0.01 0.98
0.64 0.20
Bifidobacterium spp. 6.14a 6.16a 6.10a 6.08ab
5.96ab 5.91ab 5.93ab
5.80ab
5.70b
0.035 <0.01 <0.01 0.78 0.42
E. coli
4.96 4.92 4.73 4.97
4.94
4.79
4.76
4.81
4.63
0.038
0.06
0.40
0.50 0.26
a, b
Means with different superscripts in a row are significantly different (p < 0.05).
1/
Cellulase: Xylanase ratios, 0:0, 9:3, 36:12 and 72:24 U/g substrate; Control = cecal inoculum.
2/
Orthogonal contrasts: 1) Control vs. dietary fiber from D-CP and D-CDDG, 2) D-CP dietary fiber vs. D-CDDG dietary fiber, 3) D-CP modified-dietary fiber with cellulase:
xylanase vs. D-CP crude dietary fiber and 4) D-CDDG modified-dietary fiber with cellulase: xylanase vs. D-CDDG crude dietary fiber.

Table 2 Microbial populations (log CFU/ml) after the in vitro fermentation of dietary fiber with chicken cecal inocula
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แตกต่างดังกล่าวในใยอาหารทีไ่ ด้จากกากมันเอทานอล
(P >0.05)
การใช้ เอนไซม์เซลลูเลส : ไซลาเนส อัตราส่วน
36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น เพื่อ
ปรั บปรุ งคุณภาพใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง
โดยภาพรวมพบว่าใยอาหารดัดแปลงที่ใช้ เอนไซม์
ในระดับดังกล่าวเมื่อผ่านกระบวนการหมักในหลอด
ทดลองสามารถเพิม่ การผลิตกรดไขมันสายสัน้ (อะซิเตท
โพรพิโอเนท และบิวทีเรท) ได้ สงู ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับใยอาหารหยาบ และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เสริ มใย
อาหารระหว่างกระบวนการหมัก โดยเอนไซม์ทงั ้ 2 ระดับ
ให้ ผลที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนกรดแลคติกมีปริ มาณ
เพิม่ ขึ ้น และ pH มีคา่ ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P<0.05) ตามสัดส่วนของเอนไซม์เซลลูเลส : ไซลาเนส
ที่เพิ่มขึ ้น ส�ำหรับการปรับปรุงใยอาหารจากกากมัน
เอทานอล ถึงแม้ วา่ การใช้ เอนไซม์เซลลูเลส : ไซลาเนส
อัตราส่วน 36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น
สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต โพรพิ โ อเนทเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับใยอาหารหยาบ และกลุม่ ควบคุมที่
ไม่ได้ มีการเสริ มใยอาหารระหว่างกระบวนการหมัก
(P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิตใิ นพารามิเตอร์
อื่น ๆ ที่ท�ำการศึกษา
วิจารณ์ ผล
ภาพรวมสรุ ปได้ ว่าใยอาหารที่สกัดได้ จากกาก
มันส�ำปะหลัง และกากมันเอทานอลสามารถเพิม่
จ�ำนวนประชากรจุลนิ ทรีย์ Lactobacillus spp. และ
Bifidobacterium spp. เพิม่ การผลิตกรดไขมันสายสัน้
(อะซิเตท โพรพิโอเนท และบิวทีเรท) และกรดแลคติก
รวมถึงลดค่า pH หลังกระบวนการหมักในหลอดทดลอง
ได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากจุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ หรื อ
แบคทีเรี ยที่ไม่ใช้ ออกซิเจน (anaerobic bacteria)
ในซีกมั สามารถใช้ ใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง
และกากมัน เอทานอลเป็ น แหล่ ง ของสารอาหาร
ส�ำหรับการเจริ ญเติบโต และผลิตผลผลิตสุดท้ ายใน
รูปของกรดไขมันสายสัน้ และกรดแลคติกขึ ้น สาร
เหล่านี ้มีผลท�ำให้ คา่ pH ลดลง ซึง่ เอื ้อต่อการมีชีวิต
ของจุลนิ ทรียท์ ชี่ อบสภาวะเป็ นกรด เช่น Lactobacillus
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spp. และ Bifidobacterium spp. ส่งผลให้ ประชากร
จุลนิ ทรี ย์เหล่านี ้เพิ่มขึ ้น สอดคคล้ องกับ Donalson
et al. (2008) รายงานว่าจุลนิ ทรี ย์ในซีกมั สามารถ
หมักย่อยเซลลูโลส ส่งผลให้ มกี ารผลิตอะซิเตทเพิม่ ขึ ้น
นอกจากนี ้การศึกษาการหมักใยอาหารจากกากถัว่
เหลือง เปลือกถัว่ เหลือง และอัลฟั ลฟา ซึง่ จัดเป็ น
กลุม่ ใยอาหารที่ไม่ละลายน� ้ำในหลอดทดลอง พบว่า
หลังการหมักใยอาหารเหล่านีส้ ามารถเพิ่มจ� ำนวน
ประชากรจุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ และเพิ่มการผลิต
อะซิเตท โพรพิโอเนท บิวทีเรท และไอโซบิวทีเรท
(Dunkley et al., 2007; Zdunczyk et al., 2015)
โดย Meimandipour et al. (2009) รายงานว่าการเพิม่
จ�ำนวนของแบคทีเรียแลคติก (Lactic acid bacteria)
เช่น Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium
spp. มีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ ขึ ้นของบิวทีเรท ดังนัน้
จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ใยอาหารมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
เปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรี ย์ในทางเดินอาหาร
(Lan et al., 2005) จากผลของกระบวนการหมัก และ
การผลิตกรดไขมันสายสัน้ ซึ่งส่งผลต่อเนื่ องไปยัง
การควบคุมสมดุลจุลินทรี ย์ในระบบทางเดินอาหาร
ของสัตว์ตอ่ ไป
การใช้ เอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนสปรับปรุง
คุณภาพใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลังให้ อยูใ่ นรูป
ของใยอาหารดัดแปลง พบว่าสามารถเพิ่มการผลิต
กรดไขมันสายสัน้ ได้ แก่ อะซิเตท โพรพิโอเนท และ
บิวทีเรท รวมทังกรดแลคติ
้
ก และลดค่า pH ได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับใยอาหารหยาบ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากเอนไซม์
เซลลูเลส และไซลาเนสสามารถย่อยสลายพันธะ
NSPs ของใยอาหารให้ สนลงได้
ั้
จึงส่งผลให้ จลุ นิ ทรีย์
สามารถใช้ประโยชน์จากใยอาหารได้ดขี ึ ้น ซึง่ สอดคล้อง
กับการทดลองของ Ravn et al. (2017) รายงานว่า
เอนไซม์ไซลาเนสสามารถย่อยสลายใยอาหารในร� ำ
ข้ าวสาลีให้ มคี วามยาวของสายโครงสร้ างหรือค่า DP
ทีส่ นซึ
ั ้ ง่ ได้ ผลผลิตเป็ นคาร์ โบไฮเดรตสายสัน้ และเมือ่
น� ำ ไปทดสอบการหมั ก ในหลอดทดลองพบว่ า
จุลินทรี ย์จากซีกัมสามารถหมักย่อยได้ ดีส่งผลให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงจุลนิ ทรีย์ และการผลิตกรดไขมัน
สายสันที
้ เ่ พิม่ ขึ ้น โดยค่า DP ของคาร์โบไฮเดรตสายสัน้
นัน้ มีอิทธิ พลต่อความเร็ วในกระบวนการหมัก คือ
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ใยอาหารที่มีคา่ DP ต�่ำจะเกิดการหมักของจุลนิ ทรี ย์
ได้ เร็ วขึ ้น (Yacoubi et al., 2016) ในการทดลองนี ้
พบว่าการใช้ เอนไซม์เซลลูเลส : ไซลาเนสทีอ่ ตั ราส่วน
36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น ได้ ใย
อาหารดัดแปลงที่มีผลในการเพิ่มการผลิตกรดไขมัน
สายสัน้ คือ อะซิเตท โพรพิโอเนท และบิวทีเรทหลัง
กระบวนการหมักไม่แตกต่างกัน (P<0.05) ซึง่ กรด
ไขมันสายสันที
้ ่ผลิตขึ ้นในสัตว์ปีก มีบทบาทในการ
ยับยังการเจริ
้
ญของจุลนิ ทรีย์กอ่ โรคบางชนิด และถูก
ดูด ซึม น� ำ ไปใช้ เ ป็ น พลัง งานให้ กับ เยื่ อ บุเ ซลล์ ข อง
ทางเดินอาหาร อีกทังยั
้ งช่วยส่งเสริมสุขภาพของสัตว์
(Józefiak et al., 2004; Mookiah et al., 2014) เมื่อ
พิจารณาเลือกใช้ เอนไซม์ ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อ
ตัวไก่ และประหยัดต้ นทุนการผลิต การใช้ เอนไซม์
เซลลูเลส : ไซลาเนส ที่ระดับ 36:12 หน่วย/กรัมของ
สารตังต้
้ นน่าจะเหมาะสมที่สดุ
อย่างไรก็ตามใยอาหารดัดแปลงด้ วยเอนไซม์
จากกากมัน เอทานอลแสดงผลไม่ แ ตกต่า งกับ ใย
อาหารหยาบ และมีผลในการเปลีย่ นแปลงกรดไขมัน
สายสัน้ กรดแลคติก ค่า pH และปริ มาณจุลนิ ทรี ย์
ได้ น้อยกว่าใยอาหารจากกากมันส�ำปะหลัง อาจ
เนื่องมาจากวัตถุดบิ ทัง้ 2 ชนิด มีองค์ประกอบของ
เยื่ อ ใยที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ลิ ก นิ น
(lignin) โดยมีการรายงานว่ากากมันเอทานอล และ
กากมันส�ำปะหลังมีลกิ นินเป็ นองค์ประกอบ 11.30
และ 2.20% ตามล�ำดับ (ศศิธร และคณะ, 2556;
Kosugi et al., 2009) โดยลิกนินมีสายโมเลกุลทีย่ าว
เอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนสไม่สามารถตัดย่อย
พันธะได้ ท�ำให้ จลุ นิ ทรี ย์ไม่สามารถใช้ เป็ นแหล่งของ
สารอาหารจึงท�ำให้ มกี ารผลิตกรดไขมันสายสัน้ และ
กรดแลคติกที่ต�่ำกว่า รวมถึงมีคา่ pH ที่เปลี่ยนแปลง
หรื อลดลงได้ น้อยกว่าใยอาหารที่สกัดได้ จากกากมัน
ส�ำปะหลัง ดังนันหากต้
้
องการใช้ กากมันเอทานอล
เพื่อเป็ นแหล่งของใยอาหารควรมีการปรับปรุ งสาย
โครงสร้ างของลิกนิน เช่น การใช้ วิธีทางกายภาพ
(ความร้ อนสูง แรงดันสูง และการใช้เทคนิคอัลตราโซนิกส์)
หรือการใช้ จลุ นิ ทรีย์ในการหมักก่อนกระบวนการสกัด
(Zhang et al., 2018) เพื่อช่วยเพิ่มการใช้ ประโยชน์
ของจุลนิ ทรี ย์จากซีกมั ของไก่
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สรุ ป
ใยอาหารที่สกัดได้ จากกากมันส�ำปะหลัง และ
กากมันเอทานอลสามารถส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ของจุลนิ ทรีย์ Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium
spp. เพิม่ การผลิตกรดไขมันสายสัน้ (อะซิเตท โพรพิโอเนท
และบิวทีเรท) และกรดแลคติก และลดค่า pH หลัง
การหมักในหลอดทดลองเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใย
อาหารจากกากมันส�ำปะหลังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ใยอาหารจากกากมันเอทานอล นอกจากนี ้ยังพบว่า
ใยอาหารดัดแปลงด้ วยเอนไซม์จากกากมันส�ำปะหลัง
มีประสิทธิภาพทีด่ กี ว่าใยอาหารหยาบ โดยระดับเอนไซม์
เซลลูเลส และไซลาเนสทีเ่ หมาะสมส�ำหรับใช้ ปรับปรุง
คุณภาพใยอาหาร คือ 36:12 หน่วย/กรัมของสารตังต้
้ น
อย่างไรก็ตามใยอาหารดัดแปลงจากกากมันเอทานอลมี
ผลไม่แตกต่างจากใยอาหารหยาบ โดยภาพรวมการ
ประยุกต์ใช้ ใยอาหารดัดแปลงจากกากมันส�ำปะหลัง
ด้ วยเอนไซม์นา่ จะมีศกั ยภาพสูงสุดต่อตัวไก่
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