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การเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) และลูกแป้งต่อคุณค่าทางโภชนะและจลนพลศาสตร์การ
ย่อยสลายของเปลือกสับปะรดโดยเทคนิคการวัดปริมาณแก๊ส
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บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) และลูก
แป้งต่อคุณค่าทางโภชนะและและจลนพลศาสตร์การย่อยสลายของเปลือกสับปะรดโดยเทคนิคการวัดปริมาณแก๊ส
โดยวางแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial บนการสุ่มแบบสมบูรณ์ แบ่งการศึกษาเป็น 2 ปัจจัยคือ รูปแบบการหมัก
3 รูปแบบ (หมักโดยไม่เติมเชื้อจุลินทรีย์ หมักร่วมกับยีสต์ 0.04% และหมักร่วมกับลูกแป้ง 0.04%) และปัจจัยด้าน
ระยะเวลาการหมัก (0 7 และ 14 วัน) จากนั้นนามาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ และวัดค่าการย่อยได้โดยใช้เทคนิค
การวัดแก๊ส ผลการทดลองพบว่า เปลือกสับปะรดหมักลูกแป้งมีโปรตีนหยาบสูงกว่าเปลือกสับปะรดหมักยีสต์และ
เปลือกสับปะรดหมัก (P<0.01) แต่วัตถุแห้ง ความชื้น และไขมันที่ไม่แตกต่างกัน และระยะเวลาที่เริ่มพบค่าโภชนะที่
แตกต่างกันคือ ในวันที่ 7 โดยเฉพาะค่าโปรตีนหยาบที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนปริมาณแก๊ส
ในหลอดทดลองที่ชั่วโมงต่างๆ พบว่าเปลือกสับปะรดหมักด้วยยีสต์และลูกแป้งมีปริมาณแก๊สสะสมน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม (P>0.05) ค่าผลผลิตแก๊สที่ผลิตได้ที่บ่งบอกประสิทธิภาพของการย่อยสลายของอาหาร และค่าศักยภาพใน
การผลิตแก๊สของอาหารของเปลือกสับปะรดหมักไม่เติมเชื้อจุลินทรีย์ สูงกว่ากลุ่มเปลือกสับปะรดหมักโดยใช้ยีสต์ และ
เปลือกสับปะรดหมักโดยใช้ลูกแป้ง (P<0.01) จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การหมักเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์หรือ
ลูกแป้งทาให้โปรตีนหยาบของเปลือกสับปะรดสูงขึ้น แต่ทาให้ปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในการทดลองลดลง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็น
ว่าการหมักด้วยจุลินทรีย์ช่วยปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของเปลือกสับปะรดได้
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Abstract: This research study investigated supplementation of Yeast (saccharomyces cerevisiae) and
traditional fermentation starter (Loog-Pang) on nutritive value of and kinetic of degradation of of
pineapple peel by in vitro gas production technicque. A 3x3 factorial experiment was conducted in
a 3x3 factorial completely randomized design (CRD), which divided into 2 factors: 3 fermentation
processes (non-microbial fermentation, fermentation with 0.04% saccharomyces cerevisiae and
fermentation with 0.04% traditional fermentation starter), and fermentation time (0, 7 and 14 days).
Proximate analysis was performed to determine the nutritive value, and digestibility was measured
using the gas production technique. The results showed that pineapple peels fermented with
traditional fermentation starter had higher crude protein than those with the other fermentation
processes (P<0.01), but showed no difference in dry matter, moisture and lipid. It was found that
the nutritive value started to change on the 7th day, particularly crude protein content which was
significantly increased (P<0.01). The gas accumulation at different hours showed that pineapple peels
fermented with yeast and traditional fermentation starter had less accumulated gas than the control
group (P>0.05). The gas production from the degradable fraction (b), and the potential extent of gas
production (a+b) of the pineapple peels (control group) was higher than the pineapple peels
fermented with yeast and with traditional fermentation starter (P<0.01). It can be concluded that
fermentation with yeast and traditional fermentation starter increased crude protein in the pineapple
peels, but decreased the gas accumulation in the experiment, indicating that microbial fermentation
processes potentially enhance the nutritive value of pineapple peels.
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บทนา
ปั จ จั ย ด้ า นอาหารสั ต ว์ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคัญ ต่ อผล
กาไรตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ย งสั ตว์ เคี้ย วเอื้ อง ทั้ ง
อาหารข้น และอาหารหยาบ ส่ ว นมากเกษตรกรมั กจะ
ละเลยความสาคัญของคุณภาพอาหารหยาบและมุ่งเน้น
แต่ อาหารข้น ทั้ ง ที่ สั ต ว์ เคี้ย วเอื้ องส่ ว นใหญ่ กิน อาหาร
หยาบเป็นหลัก ยกเว้นระยะสุดท้ ายของโคขุนที่สัตว์ต้อง
กินอาหารข้นในสัดส่วนที่มากกว่าอาหารหยาบ อาหาร
หยาบที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้การผลิตสัตว์
เคี้ยวเอื้องประสบผลสาเร็จในแง่ผลผลิตและความคุ้มค่า
ดั ง นั้ น ฟาร์ม สัตว์ เคี้ยวเอื้ องที่ประสบความสาเร็จมั กให้
ความเอาใจใส่ในการทาแปลงหญ้าเลี้ย งสัตว์ อย่างไรก็
ตามพื้นที่ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องลดลงสวนทางกับจานวน
ประชากรที่เพิ่ มขึ้น การถือครองและใช้ประโยชน์จาก
ที่ ดิ น เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ผลท าให้ แ ปลงหญ้ า เพื่ อเป็ น
อาหารสัตว์ย่อมเล็กลงและไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์
ตลอดทั้งปี ที่สาคัญพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้งมักมีคุณภาพ
ต่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสรีรวิทยา
ของพืชทาให้อาหารหยาบมีโปรตีนหยาบลดลง มีน้าตาล
น้ อ ยลง และมี เ ยื่ อ ใยหยาบสู ง ขึ้ น จึ ง ท าให้ ก ารใช้
ประโยชน์ได้ในตัวสัตว์ลดลง การเลือกใช้ผลพลอยได้ทาง
การเกษตรจึ ง เป็ น ทางออกเพื่ อ ให้ มี อ าหารหยาบที่
เพียงพอ แม้ว่าผลพลอยได้ทางการเกษตรมีปริมาณมาก
แต่ผลพลอยได้ทางการเกษตรส่วนมากมักมีคุณภาพต่า
จึ ง ควรน ามาผ่านการแปรรูปหรือปรับปรุงทางชีวภาพ
(Biological treatment) เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ให้ ส ามารถเพิ่ ม สมรรถภาพการผลิ ต แก่ สั ต ว์ ด้ ว ย
(Nopparatmaitree et al., 2013)
การนาเทคโนโลยีชี วภาพมาใช้ปรับปรุงคุณภาพ
อาหารสัตว์กาลังเป็นที่นิยม การใช้โปรไบโอติกมาช่วย
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางโภชนะของวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ เช่ น
จุลินทรีย์พวกยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) หมัก
ร่ ว มกั บ ผลพลอยได้ ท างการเกษตรและอุ ต สาหกรรม
เกษตรสามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนะให้มีโปรตีนสูงขึ้นได้

(Phakachoed et al., 2019), (Kaewprachum, 2020)
นอกจากยี ส ต์ แล้ ว ยั ง มี การน าลู กแป้ ง (Fermentation
starter) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการหมัก
ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นลู ก แป้ ง จะเป็ น การท างาน
ร่วมกันระหว่างราและยีสต์ มาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพ
วัตถุดิบและผลพลอยได้ทางการเกษตร (Phakachoed
et al., 2019) Hantai et al. (2019) ได้มีการศึกษาการ
เสริ ม มั น เส้ น และลู ก แป้ ง ข้ า วหมากในอ้ อ ยต่ อ ค่ า
องค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง
พบว่ า โปรตี น หยาบของกลุ่ มที่ เสริม ลูกแป้ง มีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้น และท าให้ ป ริ ม าณเฮมิ เซลลูโ ลสลดลง จากผล
การศึกษาที่ผ่านมาจึงน่าจะพัฒนาเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ
และเพิ่ ม มู ล ค่ า ของเศษเหลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตรได้ ซึ่ ง
อาจจะส่ ง ผลให้ สั ต ว์ มี ผ ลผลิ ต ที่ ดี ช่ ว ยเพิ่ ม อั ต ราการ
เจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ปริมาณการ
กินได้เพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มภูมิคุ้ม กันในสัตว์ ตลอดจนทา
ให้ต้นทุนการผลิตทางด้านอาหารสัตว์ลดลง
สับปะรด เป็นไม้ผลทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ
ชนิดหนึ่งของภาคเหนือ เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เชียงราย
และพิษณุโลก รวมถึงปลูกได้แพร่หลายทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกเพื่อการบริโภค
ผลสด และยังมีการนาสับปะรดเข้าสู่กระบวนการแปรรูป
เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่น ๆ อี ก ได้ แก่ สั บ ปะรดกระป๋ อง น้ า
สับปะรด สับปะรดแช่แข็ง และสับปะรดแห้ง สิ่งที่ตามมา
คือ ผลพลอยได้หรือเศษเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูป
ทั้ง เปลือกสับปะรด เศษเนื้อ แกน (ไส้) เป็นต้น ซึ่งโดย
ปกติ ผ ลพลอยได้ จากการผลิ ตสับปะรดสามารถใช้เป็น
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ดีอยู่แล้ว เพราะมีน้าตาลมาก มี
ความน่ากินสูง แต่ปัญหาสาคัญของการใช้สับปะรด คือ
เน่าเสียง่าย มีโปรตีนต่า และมีความชื้นสูงเกินไป หากมี
การปรับปรุงคุณภาพด้วยกรรมวิธีหมักร่วมกับจุลินทรีย์
น่าจะเป็นทางออกที่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ได้ ผลพลอยได้จากการผลิตสับปะรดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
คือ เปลือกสับปะรด จากรายงานของ Jamsawat et al.
131

Phromnoi, S and N. Laorodphan / J. Mahanakorn Vet. Med. 2021. 16(1): 129-138.
(2015) พบว่ า เปลื อ กสั บ ปะรดมี วั ต ถุ แ ห้ ง 58.05%
โปรตี น หยาบ 5.32% เยื่ อใย 20.12% NFE 27.96%
ไขมั น 0.05% และเถ้ า 4.6% ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนะ
เพียงพอต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ (The
working committee of Thai feeding stardard for
ruminant, 2008) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประเมิ น ค่ า
พลังงานใช้ประโยชน์ได้และการย่อยได้ในโคแล้วพบว่า มี
ปริมาณแก๊ส และให้ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้สูงกว่า
วัตถุดิบเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการเกษตรชนิดอื่น บ่ง
บอกถึงศักยภาพในการนาเปลือกสับปะรดมาเป็นอาหาร
สั ต ว์ เ คี้ ย วเอื้ อ งได้ (Phonmun et al., 2015) จึ ง เป็ น
วัตถุดิบที่น่าสนใจในการนามาปรับปรุงทางชีวภาพ ด้วย
เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพื่อพัฒนาคุณค่าทางโภชนะที่
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ให้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบผล
ของการใช้ยีสต์ที่หาได้ตามท้องตลาด และลูกแป้งที่หาได้
ในท้องถิ่นต่อการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของเปลือก
สับปะรด เพื่อนาไปใช้เป็นทางเลือกตามบริบทและความ
เหมาะสมของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการศึกษาผลของการเสริมยีสต์และลูกแป้งต่อ
คุณค่าทางโภชนะของเปลือกสับปะรด รวมถึงการผลิต
แก๊ ส ในหลอดทดลอง เพื่ อ เป็ น การหาแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพเปลือกสับปะรด และเป็นแนวทางใน
การนาเปลือกสับปะรดหมักยีสต์หรือลูกแป้งไปใช้ในการ
เลี้ ย งสั ต ว์ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิ ต แก้ ปั ญ หาการขาด
แคลนพืชอาหารสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการใช้วัตถุดิบที่เป็น
เศษเหลื อ หรื อผลพลอยได้ จ ากการเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
ทาการเตรียมเปลือกสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่น ที่อายุ
การเก็บเกี่ยว 14 เดือน ที่ได้จากการทาแปรรูปสับปะรด
กระป๋ องมาท าการสั บ โดยเครื่องสั บ ให้ มี ขนาดชิ้ น ส่ ว น
ประมาณ 1 นิ้ ว ท าการวางแผนการทดลองแบบ 3x3
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Factorial บนการสุ่ ม แบบสมบู ร ณ์ ( 3x3 Factorial
Completely Randomized Design: CRD) ปั จ จั ย ที่ 1
ศึ ก ษารู ป แบบการหมั ก โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม การ
ทดลองดังนี้ กลุ่มที่ 1 เปลือกสับปะรดหมักแบบไม่เติม
เชื้อจุลินทรีย์ (T1) กลุ่มที่ 2 เปลือกสับปะรดหมักด้ ว ย
0.4% ยีสต์ กากน้าตาล 0.8% และยูเรีย 0.8% (T2) และ
กลุ่ ม ที่ 3 เปลื อ กสั บ ปะรดหมั ก ด้ ว ย 0.4% ลู ก แป้ ง
กากน้าตาล 0.8% (T3)
จากนั้นนาสัดส่วนที่ผสมคลุกให้ เป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้ น น ามาใส่ในถุง พลาสติ ก ท าการเอาอากาศออก
และปิ ด มิ ให้ อากาศเข้า -ออก และศึกษาปัจ จัย ที่ 2 คื อ
ระยะเวลาการหมัก โดยแบ่งระยะเวลาการหมักเป็น 3
ระยะ คือหมักเป็นระยะเวลา 0 วัน 7 วัน และ 14 วัน
จานวนปัจจัยละ 3 ซ้าต่อหน่วยการทดลอง และทาการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งอาหารมาท าการอบที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นาไปวิเคราะห์หาคุณค่า
ทางโภชนะ ได้แก่ ปริมาณวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ไขมัน
และเยื่อใยหยาบ ตามวิธี Proximate analysis (AOAC,
2000) และวิเคราะห์เยื่อใยที่สาคัญตามวิธีการของ Van
Soest et al. (1991)
ท าการเก็ บ ของเหลวจากระเพาะรู เ มนของโค
พื้ น เมื อ งเพศผู้ เ จาะกระเพาะฝั ง ท่ อ Rumen fistula
บริเวณสวาปด้ านซ้ ายของตั วโค (Apichartsrungkoon
and Vearasip, 1989) จานวน 3 ตัวอายุประมาณ 8 –
10 ปี น้าหนักตัวเฉลี่ย 263 ± 12 กิโลกรัม เลี้ยงในคอก
ขังเดี่ยว มีน้าสะอาดให้กินตลอดเวลา อาหารหยาบเป็น
ต้นข้าวโพดหมักให้กินเต็มที่ โดยจะได้รับอาหารวันละ 2
ช่วงคือ 7.00 น. และ 17.00 น. มาศึกษาจลนศาสตร์การ
ผลิตแก๊สเพื่อประเมินการย่อยได้ของอาหารทดลองโดย
การปั๊มสารละลาย Rumen liquor buffer จานวน 30
มิลลิลิตร ลงหลอดที่มีตัวอย่างอาหารบดผ่านตะแกรง 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร ประมาณ 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไป incubate ที่
อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส โดยอ่านค่าปริมาณแก๊ส ณ
ชั่วโมงที่ 0, 2, 4, 8, 10, 12, 24, 48, 72 และ 96 ทาการ
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บันทึกปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นและนาไปคานวณอัตราแก๊สที่
เ กิ ด ขึ้ น วิ ธี วั ด ป ริ ม า ณ แ ก๊ ส ( Gas production
technique) ตามวิ ธี ก ารของ Menke and Steingass
(1998) ทาการคานวณค่าแก๊สสุทธิที่ 24 ชั่วโมง
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทดลอง
โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of
variance) ตามแผนการทดลอง และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple
range Test (Steel and Torrie, 1980)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของการหมักเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์และลูก แป้ง
ต่อคุณค่าทางโภชนะ
จากการวิเคราะห์ คุณ ค่าทางโภชนะของเปลื อก
สั บ ป ะ ร ด ที่ ผ่ า นก า ร ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภ าพ ด้ วยยี ส ต์
(Saccharomyces cerevisiae) และลู ก แป้ ง พบว่ า
ปัจจัยด้านระยะเวลาการหมักพบว่า ทุกกลุ่มการทดลอง
ในระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้นทาให้ระดับโปรตีนหยาบ
มากขึ้ น ตามระยะเวลาการหมั ก โดยจะเพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด
(P<0.05) และปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตที่ ย่ อ ยง่ า ย
( Nitrogen free extract; NFE) จ ะ ล ด ล ง ต่ า ที่ สุ ด ที่
ระยะเวลาการหมัก 14 วัน เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ใน
การหมักเพิ่มขึ้นส่งผลให้เชื้อสามารถเจริญเติบโตและเกิด
การย่ อ ยสลายได้ ม ากขึ้ น โดยยี ส ต์ จ ะใช้ คาร์ บ อนจาก
น้าตาลในกระบวนการเจริญเติบโตและเพิ่มจานวนเซลล์
และขั บ ถ่ า ยอาหารที่ ป ระกอบด้ ว ยสารพวกโปรตี น
วิตามิน แร่ธาตุ รวมทั้งตัวเซลล์ของยีสต์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อถูก
ย่ อ ยสลายจะได้ ส ารอาหา รโป รตี น เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย
(Nopparatmaitree et al., 2013), (Kaewhom, 2020),
(Phromnoi et al., 2021)
ปั จ จั ย ด้ า นรู ป แบบการหมั ก พบว่ า กลุ่ ม T3 มี
ปริ ม าณโปรตี น หยาบสู ง กว่ า กลุ่ ม T2 และกลุ่ ม T1
(P<0.05) ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจากกลุ่ ม T3 ที่ ใช้ ลู กแป้ ง มี
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากสารอาหารจ าพวก

คาร์โบไฮเดรตในเปลือกสับปะรด สามารถเจริญเติบโต
และเพิ่มจานวนเซลล์ในสภาวะที่ไร้อากาศได้ดีกว่ายีสต์
และการเพิ่มจานวนส่งผลทาให้มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น
เพราะยี ส ต์ เ ป็ น จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ช อบอากาศมากกว่ า
(Nopparatmaitree et al., 2013) ในช่วงแรกยีสต์จะใช้
อากาศที่มีหลงเหลือในถุงหมักใช้ในการเจริญเติบโต แต่
เมื่ออากาศหมดไปยีสต์จึงไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
และเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ากลุ่มที่เสริมจุลินทรีย์
(T2 และ T3) มีปริมาณโปรตีนหยาบสูงกว่า ซึ่งผลการ
ท ด ล อง ใ น ค รั้ ง นี้ ส อด ค ล้ อง กั บ ก า ร ท ด ล อ ง ข อ ง
Nopparatmaitree et al. (2013) ที่ ศึ ก ษาการผลิ ต
โปรตี น เซลล์เดี ยวจากเปลื อกสั บปะรดโดยใช้ยีสต์และ
บาซิลลัสเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์พบว่าการใช้เชื้อผสม
ระหว่างยีสต์และบาซิลลัสซับติลิสให้ค่าโปรตีนในเปลือก
สับปะรดสูงกว่าเชื้อแบบเดี่ยวในระยะเวลาการหมัก 30
วัน จาก 3.72 เป็น 10.80 เปอร์เซ็นต์ และ Phromnoi
et al. (2021) ที่ ศึ ก ษาผลของการหมั ก ยี ส ต์ ต่ อ การ
ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของผลพลอยได้และวัสดุเหลือ
ใช้ ท างการเกษตร พบว่ า สั บ ปะรดที่ ห มั ก ยี ส ต์ มี
เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบเพิ่มขึ้น จาก 6.86 เป็น 25.11 ที่
ระยะเวลาการหมั ก 14 วั น เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ถ้ า ในเปลื อก
สับปะรดที่หมักด้วยยีสต์และลูกแป้งสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้
ยีสต์และลูกแป้งอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ส่ ว นคาร์โ บไฮเดรตที่ย่ อยได้ ง่ายของเปลื อกสับปะรดที่
หมักด้วยยีสต์ (T2) และลูกแป้ง (T3) ต่ากว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) อาจเป็นเพราะ
จุลินทรีย์ที่นามาใช้ในกระบวนการหมักใช้ประโยชน์จาก
คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย ทาให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่
ย่ อ ย ไ ด้ ง่ า ย ล ด ล ง ( Hantai et al. , 2019) แ ต่ ใ น
กระบวนการหมักของแต่ละกลุ่มการทดลองไม่ส่งผลต่อ
ปริมาณวัตถุแห้ง (P>0.05)
ส าหรั บ อิ ท ธิ พ ลร่ ว ม (Interaction) ระหว่ า ง
รูปแบบการหมัก และระยะเวลาในการหมัก พบว่า มีผล
ต่อคุณค่าทางโภชนะทุกค่าอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ
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ตารางที่ 1 Effect of quality improvement of pineapple peel using yeast and fermentation starter on nutritive value
Item
DM

Moisture

Chemical composition
CP
EE
Ash

NFE

Pineapple peel silage (T1)
Day 0
91.53b
8.46a
3.53c
0.23c
4.54b
82.16a
Day 7
93.10a
6.90b
7.29a
1.23a
9.14a
74.96b
Day 14
92.87a
7.12b
6.75b
1.07b
9.04a
75.82b
SEM
0.163
0.163
0.391
0.103
0.505
0.757
Pineapple peel using yeast 0.4% (T2)
Day 0
93.22a
6.776b
18.47a
0.35b
7.63b
65.11a
Day 7
92.39b
7.61a
26.19a
0.96a
4.86c
59.48b
Day 14
92.27b
7.73a
25.09b
1.07a
8.40a
56.03c
SEM
0.100
0.100
0.804
0.075
0.359
0.882
Pineapple peel using fermentation starter 0.4%(T3)
Day 0
93.41a
6.59b
19.68c
0.18b
4.62c
68.25a
Day 7
92.32b
7.67a
27.17b
1.01a
11.72a
55.72b
Day 14
92.55b
7.44a
29.63a
1.33a
8.59b
52.98b
SEM
0.110
0.110
0.997
0.115
0.685
1.565
Main effect
Fermentation process
T1
92.50a
7.49a
5.86c
0.84a
7.57b
77.65a
T2
92.62a
7.37a
23.25b
0.79a
6.96c
60.21b
T3
92.76a
7.23a
25.49a
0.84a
8.31a
58.98b
SEM
0.025
0.025
2.068
0.006
0.129
2.009
Fermentation time
วันที่ 0
92.72a
7.27a
13.89b
0.25b
5.60b
71.84a
วันที่ 7
92.60a
7.39a
20.22a
1.07a
8.57a
63.39b
วันที่ 14
92.56a
7.43a
20.49a
1.15a
8.67a
61.61c
SEM
0.016
0.016
0.718
0.096
0.336
1.052
P-value
Fermentation process
NS
NS
**
NS
**
**
Fermentation time
NS
NS
**
**
**
**
Fermentation process ×
**
**
**
**
**
**
Fermentation time
a-c
Means within the same row with different superscripts differ (P<0.05) NS = Not significant,
* = P<0.05, ** = P<0.01
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CF
22.96c
37.91a
26.78b
1.495
25.19c
26.69b
27.17a
0.340
17.63c
25.26b
27.24a
0.976

29.22a
25.01b
23.38c
0.580
21.93c
26.95a
25.73b
0.773
**
**
**

Phromnoi, S and N. Laorodphan / J. Mahanakorn Vet. Med. 2021. 16(1): 129-138.
ตารางที่ 2 In vitro gas production and gas kinetics at day 14 of fermentation period.
Items
T1
T2
T3
SEM
2 hr.
12.29a
8.64b
9.74ab
0.679
4 hr.
15.71a
11.75b
13.23b
0.671
6 hr.
21.17a
17.28b
18.80ab
0.720
8 hr.
24.58a
22.12b
22.28b
0.486
10 hr.
31.08a
27.99b
27.16b
0.743
12 hr.
35.17a
25.92b
25.07b
1.658
24 hr.
56.85a
43.72b
43.70b
2.261
48 hr.
65.73a
49.94b
50.66b
2.667
72 hr.
69.83a
54.09b
56.25b
2.495
96 hr.
70.52a
54.78b
56.94b
2.529

P-value
0.049
0.018
0.055
0.036
0.046
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a (ml.)
1.22
0.79
2.12
0.305
0.207
b (ml./0.2 g DM)
69.77a
53.53b
54.40b
2.669
<0.001
c (% / hr.)
0.05
0.06
0.05
0.001
0.239
|a|+b
70.99a
54.33b
56.52b
2.656
<0.001
a,bMeans within the same row with different superscripts differ (P<0.05)
T1 = pineapple peel silage; T2= pineapple peel silage supplementation with yeast 0.04%;
T3 = pineapple peel silage supplementation with look-pang 0.04%.
a = the gas production from the soluble fraction; b = the gas production from the degradable
fraction; c = the gas production rate; |a|+b = the potential extent of gas production.
(P<0.01) โดยการหมักโดยใช้ยีสต์ในช่วงเริ่มตั้งแต่วันที่ 7
ท าให้ เชื้ อยี ส ต์ เจริ ญ เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ ค่า โปรตี น
เพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับร้อยละ 26.19 และที่หมักด้วยลูกแป้ง
มี ค่ า โปรตี น เพิ่ ม ขึ้น เท่า กับ 27.17 เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ
กลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ยีสต์และลูกแห้ง ซึ่งมีค่าโปรตีนเท่ากับ
ร้อยละ 7.29 และทาให้ระดับเยื่อใยหยาบและเถ้าเพิ่ม
มากขึ้น (P<0.01) และทาให้ให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่
ย่อยได้ง่ายลดลง (P<0.01)
ผลการศึกษาปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้น
ปริม าณแก๊ส ที่เกิด ขึ้นจากการปรับ ปรุงคุณภาพ
ของเปลื อ กสั บ ปะรดด้ ว ยยี ส ต์ ( Saccharomyces
cerevisiae) และลู กแป้ ง ที่ ระยะเวลาการหมั ก 14 วั น

พบว่า ปริมาณแก๊สสะสม ณ ชั่วโมงที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12,
24, 48, 72 และ 96 ของกลุ่มเปลือกสับปะรดหมัก (T1)
มากกว่ า หมั ก โดยใช้ ยี ส ต์ แ ละลู ก แป้ ง (P<0.05) อาจ
เนื่องมาจากยีสต์และลูกแป้งเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่
ทาให้จุลินทรีย์ดังกล่าวทาการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายได้ง่ายเพื่อใช้เป็นพลังงานของตัวจุลินทรีย์แล้วเพิ่ม
จานวนขึ้น จึงเป็นผลทาให้ระดับโปรตีนหยาบเพิ่มสูงขึ้น
จาก Single cell protein และปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายได้ ง่ า ย ( Nitrogen free extract) ลดลง ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ Forsberg et al. (2000) ที่ ร ายงานว่ า
ปริ ม าณน้ าตาลที่ เ พี ย งพอจะช่ ว ยในกระตุ้ น การ
เจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ ม จ านวนของจุ ลิ น ทรี ย์ จึ ง ท าให้
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ปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นลดลงตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายได้ง่ายที่น้อยลงและปริมาณเยื่อใยที่เพิ่มมากขึ้น
ส่วนค่าจลนศาสตร์การผลิตแก๊สของการปรับปรุง
คุณภาพของเปลือกสับปะรดและเปลือกสับปะรดหมั ก
โดยใช้ ยี ส ต์ แ ละลู ก แป้ ง พบว่ า ค่ า a (ปริ ม าณแก๊ ส ที่
เกิดขึ้นในการย่อยสลายขององค์ประกอบที่ละลายน้าได้)
และ ค่า c (อัตราการผลิตแก๊สโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การหมั ก ของอาหาร) ของแต่ ล ะกลุ่ ม การทดลองไม่ มี
ความแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ (P>0.05)
แต่ค า b (ผลผลิตแก๊สที่ผลิตได้ที่บ่งบอกประสิทธิภาพ
ของการย่ อ ยสลายของอาหาร) และค่ า a + b (ค่ า
ศั ก ยภาพในการผลิ ต แก๊ ส ของอาหาร) ของเปลื อ ก
สั บ ปะรดหมั ก ไม่ เ ติ ม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ (T1) สู ง กว่ า กลุ่ ม
เปลื อ กสั บ ปะรดหมั ก โดยใช้ ยี ส ต์ (T2) และเปลื อ ก
สับปะรดหมักโดยใช้ลูกแป้ง (T3) (P<0.01) ซึ่งบ่งชี้ว่า
เปลื อ กสั บ ปะรดที่ มี ป ริ ม าณ NFE หลงเหลื อ มากกว่ า
เพราะเปลือกสับปะรดหมักโดยใช้ยีสต์และลูกแป้งมีการ
ใช้ NFE จึงทาให้เหลือแป้งน้อยลง (ดังข้อมูลในตารางที่
1) จึงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของผลผลิตแก๊สที่ผลิตได้ที่บ่ง
บอกประสิ ท ธิ ภ าพของการย่ อ ยสลายของอาหารและ
ศั ก ยภาพในการผลิ ต แก๊ ส ของอาหาร สอดคล้ อ งกั บ
Puramongkon and Thummasaeng ( 2 0 1 6 ) ที่
รายงานว่ า การเพิ่ ม ระดั บ ของปริม าณแป้ ง จากกากมัน
สาปะหลังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตแก๊สเมื่อเทียบ
กับการใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลเพียง
อย่างเดียว

สรุป
จากการทดลองสามารถสรุ ป ได้ ว่ า การหมั ก
เปลือกสับปะรดหมักด้ วยยีส ต์หรือลู กแป้งทาให้ คุ ณ ค่า
ทางโภชนะของเปลือกสับปะรดดีขึ้น โดยเฉพาะในด้าน
ปริ ม าณโปรตี น ที่ จ าเป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและให้
ผลผลิตของสัตว์ นอกจากนี้การหมักเปลือกสับปะรดด้วย
จุลินทรีย์ยังมีผลทาให้เปลือกสับปะรดหมักมีลักษณะกลิ่น
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หอม มี ความน่ า กิน มากขึ้น และท าให้ ยื ด อายุ การเก็ บ
รักษาเปลือกสับปะรดได้ จึงเป็นแนวทางในการ นา
เศษเหลือของเปลือกสับปะรดจากการเกษตรหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ นาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตสัตว์เคี้ยงเอื้องต่อไป
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