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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะ และค่าการย่อยได้ในห้องปฏิบตั กิ ารของราสกัด
น้ ามันทีห่ มักร่วมกับน้ ายีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ ทีร่ ะดับ 0, 10, 20 และ 30 %DM หมักไว้ทร่ี ะยะเวลา 0, 1,
2, 3 และ 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าทางโภชนะของราสกัดน้ ามันที่หมักร่วมกับยีสต์ท่รี ะดับและ
ระยะเวลาต่าง ๆ มีค่าอินทรียวัตถุเพิม่ ขึ้น (p < 0.05) รวมทัง้ มีปริมาณวัตถุแห้งและ ADF ลดลง (p < 0.05)
ขณะทีก่ ารหมักราสกัดน้ามันด้วยยีสต์ทร่ี ะดับ 30 % ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ทาให้มคี ่าโปรตีนสูงทีส่ ุดอยู่ในช่วง
25.03-25.42 % และการหมักราสกัดน้ามันด้วยยีสต์ทร่ี ะดับ 30 % ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ทาให้มคี ่า NDF ต่า
ทีส่ ุดอยู่ในช่วง 43.26-43.35 % สาหรับค่าการย่อยได้ในกระเพาะรูเมนพบว่าการหมักราสกัดน้ามันร่วมกับยีสต์
ที่ระดับ 30 % เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ทาให้ค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุมคี ่าสูงทีส่ ูด คือ 56.97
และ 55.36 % ตามลาดับ ขณะทีก่ ารหมักราสกัดน้ามันร่วมกับยีสต์ 30 % ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ทาให้ค่าการ
ย่อยได้ของวัตถุแห้งในสัตว์กระเพาะเดีย่ วมีค่าสูงที่สุด (p < 0.05) อยู่ในช่วง 62.63-62.86 % และการใช้ยสี ต์
30 % หมักทีร่ ะยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ช่วยทาให้ค่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุในสัตว์กระเพาะเดีย่ วมีค่าสูงทีส่ ดุ
(p < 0.05) อยู่ในช่วง 62.11-62.51 % การศึกษานี้จงึ สรุปว่าการใช้ยสี ต์ท่รี ะดับ 30 % หมักเป็ นระยะเวลา 4
สัป ดาห์ ท าให้ร าสกัด น้ า มัน มีค่ าโภชนะเพิ่ม ขึ้น และการย่ อ ยได้ในกระเพาะรูเ มนและการย่อ ยได้ในสัตว์
กระเพาะเดีย่ วเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ุด
คาสาคัญ : ราสกัดน้ามัน; ยีสต์เหลือทิง้ จากโรงงานผลิตเบียร์; คุณค่าทางโภชนะ; การย่อยได้
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Abstract
The objective of this study was to evaluate the nutritional value and digestibility of defatted rice
bran fermented with Brewer’s yeast (BY) at 0, 10, 20 and 30 % for 0, 1, 2, 3 and 4 weeks. The result
data concerning nutritional value showed that organic matter (OM) of defatted rice bran fermented with
BY for 0-4 weeks was increased (p < 0.05), whereas dry matter (DM) and acid detergent fiber (ADF)
of defatted rice bran fermented with BY for 0-4 weeks were decreased (p < 0.05). Defatted rice bran
fermented with 30 % BY (2-3 weeks) had highest (p < 0.05) crude protein with the range of 25.0325.42 % and defatted rice bran fermented with 30 % BY (1-2 weeks) had lowest (p < 0.05) neutral
detergent fiber (NDF) with the range of 43.26-43.35 %. The ruminal digestibility (in vitro) of DM (56.97
%) and OM (55.36 %) of defatted rice bran fermented with 30 % BY at 4 weeks were high (p < 0.05).
Furthermore, it was found that the DM digestibility in monogastric animal (in vitro) of defatted rice bran
fermented with 30 % BY (3-4 weeks) and OM digestibility in monogastric animal of defatted rice bran
fermented with 30 % BY (2-4 weeks) were highest (p < 0.05) with the range of 62.63-62.86 and 62.1162. 51 % , respectively. It was concluded that nutritional value of defatted rice bran was increased,
whereas ruminal digestibility and digestibility in monogastric animal of defatted rice bran were
maximized when fermented with BY at 30 % for 4 weeks.
Keywords: defatted rice bran; brewer’s yeast; nutritional value; digestibility

1. คานา

ออกแล้ว สามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดบิ อาหารสัตว์
แต่กม็ ขี อ้ จากัดในการใช้ คือ มีพลังงานต่า ถ้าใช้ใน
ปริมาณที่สูงจะทาให้อาหารทีไ่ ด้ฟ่าม ทาให้สตั ว์กนิ
อาหารได้น้อยลง และได้รบั พลังงานไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ส่งผลให้สตั ว์มอี ตั ราการเจริญเติบโต
ลดลงด้วย (บรรจบ, 2542)
ปั จ จุ บ ัน มีร ายงานการใช้ จุ ลิน ทรีย์ ใ นการ
ปรับปรุงคุณภาพวัสดุพลอยได้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อใช้เป็ นแหล่งวัตถุดบิ
อาหารสัต ว์ เ ป็ น จ านวนมาก ซึ่ง ยีส ต์ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
จุลนิ ทรีย์ทน่ี ิยมนาไปใช้หมักกับวัสดุ ทางการเกษตร
เพื่อปรับปรุงคุณค่าโภชนะ เช่น วลัยลักษณ์ (2554)
รายงานการใช้ยสี ต์ Saccharomyces cerevisiae ใน
การหมักกากมันสาปะหลัง ซึง่ ช่วยให้มนั สาปะหลังมี
ค่ า โภชนะโปรตีน เพิ่ม ขึ้น เช่ น เดีย วกับ ปิ่ น และ
อัจฉรา (2554) รายงานการใช้ยีสต์ S. cerevisiae
ในการหมัก กากปาล์มและกากเนื้อ ในเมล็ด ปาล์ม

ข้าวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญเป็ นอันดับ
หนึ่ ง ของประเทศไทย โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2560
ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้สงู ถึง 31.8 ล้านตัน
โดยมีปริมาณข้าวสารทีผ่ ลิตได้ในประเทศประมาณ
18.60 ล้ า นตัน (ส านั ก วิจ ัย เศรษฐกิจ การเกษตร,
2560) ผลผลิต ข้าวสูงนี้ ทาให้เกิด ผลพลอยได้จาก
กระบวนการขัดสีข้าวเปลือกสูงด้วย โดยการขัดสี
ข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม จะได้ขา้ วสาร 54 กิโลกรัม
ข้าวหัก 19 กิโลกรัม ราหยาบ 10 กิโลกรัม ราละเอียด
1 กิโลกรัม และแกลบ 20 กิโลกรัม (Krochta, 1994)
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณข้าวสารในประเทศไทย
ที่ผลิตได้ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าจะได้ราหยาบและ
ร าละเอีย ด 3.44 และ 0.34 ล้า นตัน ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น
ปริมาณทีส่ งู มาก โดยพบว่าราสกัดน้ามันเกิดขึน้ จาก
การนาเอาราสดมาสกัดเอาน้ ามัน ออก จัดเป็ นผล
พลอยได้จากโรงงานน้ ามันราข้าว เมื่อสกัดน้ ามัน
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น้ามัน ส่งผลให้กากปาล์มและกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
น้ ามันมีค่าโภชนะโปรตีนเพิม่ ขึน้ เช่นกัน นอกจากนี้
ยังพบว่ายีสต์ทไ่ี ด้จากโรงงานเบียร์ ซึ่งเป็ นผลผลิต
พลอยได้จากกระบวนการผลิตเบียร์นนั ้ เป็ นยีสต์ทม่ี ี
ประโยชน์ เป็ นแหล่งโปรตีนคุณภาพ สามารถย่ อย
สลายทันที และยังมีกากของวัสดุทใ่ี ช้ในการทาเบียร์
ติด มาด้วย ท าให้คุณค่า อาหารที่มีใ นน้ ายีสต์นัน้ มี
คุ ณ ค่ า สู ง และเหมาะอย่ า งยิ่ง ที่จ ะน ามาท าเป็ น
อาหารสัตว์ (สิทธิศกั ดิ ์ และคณะ, 2553) มีรายงาน
การน ายีสต์จากโรงงานเบียร์หมัก ร่ว มกับ กากมัน
ส าปะหลัง ส่ ง ผลให้ ก ากมัน ส าปะหลัง มีป ริม าณ
โปรตีนและไขมันเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05)
นอกจากนี้วตั ถุแห้ง อินทรียวัตถุ NDF และ ADF ก็
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) ตามสัดส่วนของ
ยีสต์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ด้วย (Kamphayae et al., 2017)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ในการใช้ยสี ต์
ที่เป็ นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเบียร์
หมัก ร่ ว มกับ ร าสกัด น้ า มัน เพื่อ การปรับ ปรุ ง ค่ า
โภชนะและการย่ อ ยได้ข องโภชนะ เป็ น การเพิ่ม
คุณค่าให้กับราสกัดน้ ามัน เพื่อนามาใช้เป็ นแหล่ง
อาหารสาหรับสัตว์เคีย้ วเอือ้ งและสัตว์กระเพาะเดีย่ ว

ชัง่ ร าสกั ด น้ า มัน ใส่ ล งในถุ ง พลาสติ ก
ปริมาณ 200 กรัม และเติมน้ ายีสต์จากโรงงานผลิต
เบียร์ ทีร่ ะดับต่าง ๆ ผสมตัวอย่างให้เข้ากันมัดปาก
ถุ ง หลวม ๆ ให้ มีอ ากาศถ่ า ยเท และวางทิ้ง ไว้ท่ี
อุณหภูมหิ ้อง เมื่อครบกาหนด นาตัวอย่างที่ได้เข้า
อบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชัวโมง
่
(โดยการหมัก ที่ 0 สัป ดาห์ ให้น าตัว อย่ า งเข้า อบ
ทัน ที เ มื่ อ มี ก ารเติ ม ยีส ต์ ) จากนั ้น น าไปบดผ่ า น
ตะแกรงขนาด 2 และ 1 มิลลิเมตร
2.3 การศึกษาคุณค่าทางโภชนะ
น าตั ว อย่ า งบดผ่ า นตะแกรงขนาด 1
มิลลิเมตร เพื่อนาไปวิเคราะห์หาค่าโภชนะ ได้แก่
วัตถุแห้ง เถ้า และโปรตีนรวม ตามวิธขี อง AOAC
(1990) และวิเคราะห์หาค่า NDF และ ADF ตามวิธี
ของ Goering และ van Soest (1970)
2.4 การศึกษาค่าการย่อยได้ในกระเพาะ
รูเมน
ประเมิ น การย่ อ ยได้ ข องโภชนะใน
กระเพาะรู เ มนโดยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งแบบแบช
คัลเจอร์ (batch culture) ตามวิธขี อง Srichana และ
คณะ (2014) โดยน าตัว อย่ า งที่บ ดผ่ า นตะแกรง
ขนาด 2 มิลลิเมตร ชังตั
่ วอย่างแห้ง 3 กรัม ใส่ลงใน
ฟลาสก์ (flask) เติมของเหลวจากกระเพาะรูเมนของ
โคนมในอัตรา 1 : 3 ในสภาพไร้ออกซิเจน และบ่มที่
อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่ ใน
ตู้บ่มแบบเขย่าแนวราบ (obital incubator) แล้วจึง
กรองตัว อย่า งจากฟลาสก์ แล้ ว น าไปวิเ คราะห์หา
วัตถุแห้งและเถ้า เพื่อคานวณหาค่าการย่อยได้วตั ถุ
แห้งและอินทรีวตั ถุ
2.5 การศึ ก ษาค่ า การย่ อ ยได้ ใ นสั ต ว์
กระเพาะเดี่ยว
ประเมิน การย่ อ ยได้ของโภชนะในสัตว์
กระเพาะเดีย่ วในห้องปฏิบตั กิ าร ตามวิธขี อง Boisen
(1991) โดยนาตัวอย่างทีไ่ ด้บดผ่านตะแกรงขนาด 1

2. วิ ธีการศึกษา
การทดลองครัง้ นี้ใช้น้ ายีสต์เหลือทิง้ ทีไ่ ด้จาก
โรงงานผลิ ต เบี ย ร์ ส ายพั น ธุ์ S. cerevisiae จาก
บริษัท ปทุ ม ธานี บ ริว เวอรี่ จ ากัด ซึ่ง อยู่ ใ นต าบล
บางคูวตั อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2.1 การออกแบบการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 4 x 5 factorial
in CRD มี 2 ปั จ จัย คื อ (1) ระดับ ยี ส ต์ ท่ีใ ช้ มี 4
ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30 %DM และ (2) ระยะเวลา
ในการหมัก มี 5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์
2.2 การหมักราสกัดน้ ามันด้วยยีสต์จาก
โรงงานผลิ ตเบียร์
635
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มิลลิเมตร ชังตั
่ วอย่าง 0.5 กรัม ใส่ลงใน Erlenmeyer
flask ขนาด 125 มิลลิลติ ร เติม phosphate buffer 1
(0.1 M, pH 6.0) 25 มิล ลิลิต ร และ 0.2 M HCl 10
มิลลิลติ ร ผสมให้เข้ากัน ปรับ pH ด้วย 1 M HCl ให้
มี pH 2.0 ก่ อ นเติ ม เอนไซม์ เ ปปซิ น (pepsin) 1
มิลลิลติ ร แล้วนาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่ เมื่อครบกาหนด เติม phosphate
buffer 2 (0.2 M, pH 6.8) 10 มิลลิลติ ร และ NaOH
(0.6 M) 5 มิลลิลติ ร แล้วปรับ pH ด้วย 1 M NaOH
ให้ มี pH 6.8 ก่ อ นเติ ม เอนไซม์ แ พนครี เ อติ น
(pancreatin) 1 มิล ลิลิต ร น าไปบ่ ม ที่อุ ณ หภู มิ 39
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัวโมง
่
เมื่อครบกาหนด
เติม 0.2 M EDTA 10 มิลลิลิตร และปรับ pH ด้วย
30 % acetic acid ใ ห้ มี pH 4. 8 จ า ก นั ้ น เติ ม
viscozyme 0.5 มิลลิลติ ร เมื่อครบนาตัวอย่างทีผ่ ่าน
การย่อยมากรองและอบแห้งที่อุณหภูมิ 135 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
บดผ่านตะแกรงและ
นาไปวิเคราะห์หาวัตถุแห้งและเถ้า เพื่อคานวณหา
ค่าการย่อยได้วตั ถุแห้งและอินทรีวตั ถุ
2.6 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
น าข้อ มู ล มาวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของแต่ละสิง่ ทดลอง โดยใช้ Duncan’s new
multiple range test ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่น 95 % โดย
โปรแกรมสาเร็จรูป (SAS, 2004)

การศึก ษาพบว่ า ระดับ ของยีสต์ท่ีใ ช้ใ น
การหมักมีอทิ ธิพลต่อปริมาณวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ
โปรตีนรวม ADF และ NDF โดยพบว่าราสกัดน้ามัน
ที่หมักร่วมกับยีสต์มวี ตั ถุแห้งและ NDF ลดลง (p <
0.01) และมีโปรตีนเพิม่ ขึ้น (p < 0.01) ตามสัดส่วน
ของยีสต์ทเ่ี พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั พบว่าราสกัดน้ามัน
ที่ไม่มีการหมักยีสต์มคี ่าอินทรียวัตถุท่ตี ่ ากว่า (p <
0.01) และมีค่ า ADF ที่สู ง กว่ า (p < 0.01) ร าสกัด
น้ ามันทีห่ มักร่วมกับยีสต์ทร่ี ะดับต่าง ๆ (ตารางที่ 2
และรูปที่ 1) สอดคล้องกับรายงานของ Kamphayae
และคณะ (2017) ที่น ายีสต์จ ากโรงงานเบียร์หมัก
ร่วมกับกากมันสาปะหลัง ส่งผลให้กากมันสาปะหลัง
มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น (p < 0.05) และมีปริมาณ
วัต ถุ แ ห้ ง NDF และ ADF ลดลง (p < 0.05) ตาม
สัด ส่ ว นของยีสต์ท่ีเ พิ่มขึ้น ด้ว ย นอกจากนี้ ยงั สอด
คล้องกับ วลัยลักษณ์ (2554) ทีศ่ กึ ษาการใช้ยสี ต์ S.
cerevisiae ในการหมักกากมันสาปะหลัง ซึ่งช่วยให้
มันสาปะหลังมีค่าโภชนะโปรตีนเพิม่ ขึ้น เช่นเดียว
กับ ปิ่ น และอัจฉรา (2554) ทีร่ ายงานการใช้ยสี ต์ S.
cerevisiae ในการหมัก กากปาล์ ม และกากเนื้ อ ใน
เมล็ดปาล์มน้ามัน ส่งผลให้กากปาล์มและกากเนื้อใน
เมล็ดปาล์มน้ามันมีโปรตีนเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
ตารางที่ 1 ค่ า โภชนะของยีส ต์ จ ากโรงงานผลิต
เบียร์
DM (%) OM (%DM) CP (%DM) EE (%DM)
20.09
91.84
47.67
0.91

3. ผลการศึกษาและวิ จารณ์
3.1 ค่าโภชนะของยีสต์จากโรงงานผลิ ต
เบียร์

เมื่อศึกษาการเพิม่ ระยะเวลาในการหมัก
พบว่าระยะเวลาหมักมีอิทธิพลต่อปริมาณวัตถุแห้ง
อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ADF และ NDF โดยการ
เพิม่ ระยะเวลาหมัก 1-3 สัปดาห์ ส่งให้ราสกัดน้ามัน
มีวตั ถุแห้งลดลง (p < 0.01) ในขณะที่ปริมาณ ADF
เพิม่ ขึน้ (p < 0.01) เมื่อหมักราสกัดน้ามันทีร่ ะยะเวลา
2-4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยงั พบว่าการเพิม่ ระยะเวลา

การวิเ คราะห์ ค่ า โภชนะของยีส ต์ จ าก
โรงงานผลิต เบีย ร์ พ บว่ า มีว ัต ถุ แ ห้ง อิน ทรีย วัต ถุ
โปรตีน และไขมัน เท่ า กับ 20.09, 91.84, 47.67
และ 0.91 % ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
3.2 ค่ า โภชนะของร าสกัด น้ า มัน ที่ ห มัก
ร่วมกับยีสต์จากโรงงานผลิ ตเบียร์
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หมั ก 1-4 สั ป ดาห์ ส่ ง ผลให้ ร าสกั ด มี ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุ และ NDF ลดลง (p < 0.01) และโปรตีน
เพิม่ ขึน้ (p < 0.01) (ตารางที่ 2, รูปที่ 2) โดยปริมาณ
อินทรียวัตถุท่ลี ดลงเป็ นผลมาจากในกระบวนการ
หมักนัน้ ยีสต์ต้องใช้น้ าตาล ไขมัน และกรดอินทรีย์
จากวัตถุดบิ ที่หมักเป็ นแหล่งคาร์บอนและพลังงาน
ในระหว่างการทากิจกรรมเมตาบอลิซมึ (Raimbault,
1998) ดังนัน้ เมื่อระยะเวลาในการหมักเพิม่ ขึน้ จึงทา
ให้ยีสต์น าอิน ทรีย วัตถุ ไ ปใช้ม ากขึ้น และท าให้รา

สกัด น้ า มัน หมัก ยีส ต์มีอิน ทรีย วัต ถุ ลดลง ส าหรับ
ปริม าณ NDF ที่ล ดลงเมื่อ ระยะเวลาในการหมัก
เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากยีสต์ S. cerevisiae สามารถ
ผลิตเอนไซม์ hemicellulase (van Zyl et al., 2007)
โดยเอนไซม์ น้ี จ ะย่ อ ย hemicellulose ที่เ ป็ นส่ ว น
ประกอบของ NDF ทาให้ราสกัดน้ามันหมักยีสต์มคี า่
NDF ลดลง ปริมาณโปรตีนทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อระยะเวลา
ในการหมัก เพิ่ม ขึ้น อาจเนื่ อ งจากยีสต์มีก ารเพิ่ม
จานวนขึน้ จากการใช้ราสกัดน้ามันเป็ นแหล่งอาหาร

ตารางที่ 2 ค่าโภชนะของราสกัดน้ามันทีห่ มักร่วมกับยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์
ระดับยีสต์ ระยะเวลาหมัก
DM
OM
CP
EE
ADF
NDF
(%DM) (A) (สัปดาห์) (B)
(%)
(%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM)
0
94.321/bc 87.99fgh 16.31ij 1.15
21.93abc 57.39a
1
94.77a
87.95ghi 15.98j
1.10
21.90abc 57.95a
0
2
94.87a
87.75i
16.59i
1.56
22.62a
57.37a
ab
hi
ij
abc
3
94.63
87.92
16.09
1.02
21.90
57.28a
4
93.95c
87.82hi
16.09ij 0.99
22.00ab 57.28a
0
65.02e
88.56b
19.57g 1.42
20.50d
55.05b
e
de
h
def
1
65.27
88.23
18.75
1.22
20.05
53.65c
10
2
65.36e
88.04efgh 19.41g 1.05
20.07def 53.11c
3
65.40e
88.22def 20.50ef 1.06
21.34bc 52.94c
d
cd
g
4
66.33
88.31
19.58
1.09
21.22c
52.07d
0
51.65f
88.62b
20.12f 1.23
20.06def 49.69e
1
50.73g
88.15defg 21.15d 1.07
19.43f
45.10gh
h
def
c
def
20
2
50.31
88.21
22.81
1.36
20.21
45.77g
3
49.94h
88.52bc
22.72c 1.13
20.30de 44.88ghi
4
51.02g
88.22def 22.63c 1.18
20.13def 45.10gh
i
a
de
0
43.20
89.02
20.71
1.19
19.56ef 48.58f
1
42.52j
88.21def 23.43b 1.03
19.68ef 43.35j
30
2
42.42j
88.27de 25.03a 1.14
19.90def 43.26j
j
bc
a
3
42.33
88.50
25.42
1.06
20.22de 44.06ij
4
42.53j
88.27de 23.68b 1.15
20.18def 44.79hi
SE
0.14
0.07
0.17
0.15
0.23
0.30
CV
0.39
0.14
1.45
22.12
1.97
1.03
(A)
**
**
**
NS
**
**
(B)
**
**
**
NS
**
**
AxB
**
**
**
NS
*
**
1/ ค่ า เฉลี่ย ในแนวตัง้ ตามอัก ษรที่แ ตกต่ า งกัน มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง ทางสถิติ ( p < 0.05);
** = p < 0.01; * = p < 0.05; NS = not significant; A = ระดับยีสต์; B = ระยะเวลาหมัก
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รูป ที่ 1 อิ ท ธิพ ลของระดับ ยีส ต์ ต่ อ
ค่าโภชนะของราสกัดน้ามัน

รูปที่ 2 อิทธิพลของระยะเวลาหมัก
ต่ อ ค่ า โภชนะของร าสกั ด
น้ามัน
การศึ ก ษานี้ ยั ง พบอิ ท ธิ พ ลร่ ว ม กั น
ระหว่างระดับของยีสต์กบั ระยะเวลาในการหมักต่อ
ปริมาณวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ADF และ
NDF ด้วย โดยพบว่าราสกัดน้ ามันที่ไม่มีการหมัก
ยีสต์ท่รี ะยะเวลาต่าง ๆ มีค่าอินทรียวัตถุท่ตี ่ ากว่า
(p < 0.05) และมีค่ า ADF ที่สู ง กว่ า (p < 0.05) ร า
สกัดน้ ามันทีห่ มักร่วมกับยีสต์ทร่ี ะดับและระยะเวลา
ต่าง ๆ โดยพบอยู่ในช่วง 87.75-87.99 และ 21.9022.62 % ตามลาดับ ในขณะทีก่ ารหมักราสกัดน้ามัน
ด้วยยีสต์ท่รี ะดับ 30 % ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ จะ
ท าให้ ร าสกัด น้ า มัน มีค่ า โปรตีน สู ง ที่สุ ด อยู่ใ นช่ ว ง
25.03-25.42 % และการหมักราสกัดน้ามันด้วยยีสต์

ทีร่ ะดับ 30 % ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ จะทาให้มคี ่า
NDF ต่ าที่สุดอยู่ในช่วง 43.26-43.35 % (ตารางที่
2)
3.3 การย่อยได้ในกระเพาะรูเมนของรา
สกัดน้ ามันที่ หมักร่วมกับยีสต์จากโรงงานผลิ ต
เบียร์
การศึกษาการย่อยได้ในกระเพาะรูเมน
ของร าสกัด น้ ามัน ที่หมัก ร่ วมกับยีสต์ พบว่ า ระดับ
ของยีสต์และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหมักมีอทิ ธิพลต่อ
การย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุ โดยพบว่า
ความสามารถในการย่ อ ยได้ ข องวัต ถุ แ ห้ ง และ
อินทรียวัตถุในกระเพาะรูเมนเพิม่ ขึน้ (p < 0.05) เมื่อ
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ระดับของยีสต์ในการหมักเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ระยะเวลา
ในการหมักพบว่าการหมักราสกัดน้ามันร่วมกับยีสต์
ที่ร ะยะเวลาในการหมัก 3 และ 4 สัป ดาห์ ท าให้
ความสามารถในการย่ อ ยได้ ข องวัต ถุ แ ห้ ง และ
อินทรียวัตถุเพิม่ สูงขึ้น โดยเพิ่มสูงที่สุด (p < 0.05)
เมื่อหมักที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยงั พบ
อิทธิพลร่วมกันระหว่างระดับของยีสต์กบั ระยะเวลา
ในการหมัก ต่ อ ค่ า การย่ อ ยได้ ข องวัต ถุ แ ห้ ง และ
อินทรียวัตถุดว้ ย โดยการหมักราสกัดน้ ามันร่วมกับ
ยีสต์ทร่ี ะดับ 30 % เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ จะทาให้ค่า
การย่ อ ยได้ข องวัต ถุ แ ห้ง และอิน ทรีย วัต ถุ มีค่ า สูง
ทีส่ ุด คือ 56.97 และ 55.36 % ตามลาดับ (ตารางที่
3) ทัง้ นี้เนื่องจากยีสต์มีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่ง
probiotic ในสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งสามารถกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในกระเพาะ
รู เ มน และยัง เป็ นแหล่ ง ของ growth factor ของ
จุลนิ ทรียท์ ย่ี ่อยเยื่อใย (สินีนาฏ และเมธา, 2558) จึง
ทาให้ค่าการย่อยได้ข องวัตถุแห้ง และอินทรียวัตถุ
ของร าสกัด น้ า มันหมักยีสต์เ พิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
กฤษฎา (2551) ทีร่ ายงานว่าการใช้มนั เส้นหมักยีสต์
ทดแทนกากถั ่วเหลืองในโค ส่งผลให้ค่าการย่อยได้
ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุเพิม่ ขึน้ (p < 0.05) จาก
64.0 เป็ น 69.2 และ 67.8 เป็ น 75.0 % ตามลาดับ
3.4 การย่อยได้ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวของ
ร าสกัด น้ า มัน ที่ ห มัก ร่ ว มกับ ยี ส ต์ จ ากโรงงาน
ผลิ ตเบียร์
การศึก ษาการหมัก ร าสกัด น้ า มัน ด้ว ย
ยีสต์ทร่ี ะดับและระยะเวลาทีต่ ่างกัน พบว่าระดับของ
ยีสต์และระยะเวลาที่ใช้ในการหมักมีอิทธิพลต่อค่า
การย่ อ ยได้ข องวัต ถุ แ ห้ง และอิน ทรีย วัต ถุ ใ นสัต ว์
กระเพาะเดีย่ ว โดยพบว่าความสามารถในการย่อย
ได้ข องวัต ถุแห้งและอินทรียวัตถุมีค่ าเพิ่มขึ้น (p <
0.05) เมื่อหมักราสกัดน้ ามันร่วมกับยีสต์ และเมื่อ
เพิ่ม ระยะเวลาในการหมัก พบว่ า การหมัก ที่ร ะยะ
เวลา 2-4 สัปดาห์ ทาให้ค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง

และอินทรียวัตถุเพิม่ ขึน้ (p < 0.05) นอกจากนี้ยงั พบ
อิทธิพลร่วมกันระหว่างระดับของยีสต์กบั ระยะเวลา
ในการหมักต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรีย
วัตถุ โดยการหมักราสกัดน้ ามันร่วมกับยีสต์ 30 %
ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ช่วยทาให้ค่าการย่อยได้ของ
วัตถุแห้งมีค่าสูงที่สุด (p < 0.05) อยู่ในช่วง 62.6362.86 % และการใช้ยสี ต์ 30 % หมักทีร่ ะยะเวลา 24 สัปดาห์ ช่วยทาให้ค่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ
มีค่าสูงที่สุด (p < 0.05) อยู่ในช่วง 62.11-62.51 %
(ตารางที่ 3) การย่อยได้ของวัตถุแห้งและอิน ทรีย
วัตถุทเ่ี พิม่ ขึน้ ดังกล่าว ชีใ้ ห้เห็นว่าในระหว่างทีม่ กี าร
หมักนัน้ ยีสต์สามารถผลิต เอนไซม์ hemicellulase
(van Zyl et al., 2007) ไปย่ อ ย hemicellulose ซึ่ ง
เป็ นส่วนของผนังเซลล์ในราสกัดน้ ามัน จึงทาให้รา
สกัดน้ ามันมีการย่อยได้เพิม่ มากขึน้ และช่วยทาให้
สัตว์กระเพาะเดี่ยวสามารถนาโภชนะต่าง ๆ ในรา
สกัดน้ามันไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้

4. สรุป
การใช้ยสี ต์ 30 % หมักร่วมกับราสกัดน้ามัน
ทีร่ ะยะเวลา 4 สัปดาห์ ทาให้ราสกัดน้ ามันมีโปรตีน
เพิม่ ขึน้ และมี NDF ลดลง และทาให้การย่อยได้ของ
วัตถุแห้งและอินทรียวัตถุในกระเพาะรูเมน รวมถึง
การย่ อ ยได้ข องวัต ถุ แ ห้ง และอิน ทรีย วัต ถุ ใ นสัต ว์
กระเพาะเดี่ยวเพิม่ ขึ้นสูงที่สุด ซึ่งการใช้ยสี ต์ท่เี ป็ น
ของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์น้ี จะ
เป็ นอี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กในการผลิ ต แหล่ ง อาหาร
คุ ณภาพดีใ ห้กับ สัตว์เ คี้ย วเอื้อ งและสัต ว์ก ระเพาะ
เดีย่ ว

5. รายการอ้างอิ ง
กฤษฏา บุญนพ, 2551, การศึกษากระบวนการผลิต
และการใช้ประโยชน์ ของโปรตีน จากมันเส้น
หมักยีสต์ต่อกระบวนการหมัก การสังเคราะห์
จุลนิ ทรียโ์ ปรตีน และความสามารถในการย่อย
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ได้ของโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง, วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
บรรจบ ไชยโยธา, 2542, การศึกษาการใช้ราสกัด
น้ ามันและราสตาบิไลซ์ ทดแทนราละเอียดใน
อาหารไก่ เ นื้ อ และนกกระทา, วิท ยานิ พ นธ์
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

ปิ่ น จัน จุ ฬ า และอัจ ฉรา เพ็ง หนู , 2554, การผลิต
และการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามัน เพิ่ม
โปรตีนโดยกระบวนการหมักด้วยเชือ้ ยีสต์เป็ น
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง, คณะทรัพยากรธรรม
ชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สงขลา,
39 น.

ตารางที่ 3 ค่าการย่อยได้ (in vitro) ของราสกัดน้ามันทีห่ มักร่วมกับยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์
การย่อยได้ในกระเพาะรูเมน
การย่อยได้ในสัตว์กระเพาะเดีย่ ว
ระยะเวลาหมัก
(สัปดาห์) (B)
DM (%)
OM (%)
DM (%)
OM (%)
1/g
h
ghi
0
32.81
32.66
58.19
58.24gh
1
32.22g
30.54h
57.79hi
58.12gh
0
2
32.48g
30.97h
58.53fghi
58.07gh
3
32.00g
30.55h
58.63fghi
58.72fgh
4
32.55g
31.61h
58.71efghi
58.52fgh
0
37.18f
36.60g
59.70cdef
59.45defg
1
37.28f
36.47g
57.59i
56.25i
10
2
37.08f
36.21g
60.03cd
59.27efgh
3
43.48d
41.53de
59.23cdefg
57.77h
4
45.11d
43.12d
60.32bc
58.45gh
0
39.95ef
39.38ef
58.89defgh
58.90fgh
1
40.67e
39.48ef
60.17cd
59.07efgh
20
2
40.42e
38.20fg
60.22c
58.30gh
3
49.49c
48.03c
59.70cdef
59.98def
4
55.41ab
52.95b
59.78cdef
60.47cde
0
38.70ef
40.25ef
59.92cde
61.41abc
1
40.27e
39.33ef
59.99cd
60.87bcd
30
2
40.84e
39.96ef
61.38b
62.51a
3
54.03b
53.03b
62.63a
62.11ab
4
56.97a
55.36a
62.86a
62.34a
SE
0.74
0.72
0.45
0.46
CV
2.54
2.54
1.08
1.34
(A)
**
**
**
**
(B)
**
**
**
**
AxB
**
**
**
**
/1 ค่ า เฉลี่ย ในแนวตัง้ ตามอัก ษรที่แ ตกต่ า งกัน มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง ทางสถิติ ( p < 0.05);
** = p < 0.01; A = ระดับยีสต์; B = ระยะเวลาหมัก
ระดับยีสต์
(%DM) (A)
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