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ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวต่อคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของงานทดลองครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาถึงผลของความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองต่อ
คณุค่าทางโภชนะของฟางข้าว การศึกษาครัง้นีใ้ช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยสุม่
ฟางข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้ง 12 สายพันธุ์มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ DM, OM, CP, EE, NDF, ADF และ ADL  
จากผลการทดลองพบว่าความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมีผลต่อความแตกต่างของคุณค่าทางโภชนะของ 
ฟางข้าว (P<0.05) ได้แก่ OM, CP, NDF, ADF และ ADL โดย OM ของฟางข้าวพื้นเมืองพันธุ์เหนียวแดง มีค่าสูงกว่า 
มะลินิล มะลิด�า สังข์หยด ดอกมะลิ เจ้ามะลิแดง เขียวงูเหนียวแดง2 ข้าวเหนียวด�าและหอมภูเขียวตามล�าดับ ส่วนพันธุ์
เหนียวแดง2 มี CP สูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์หอมภูเขียวมีค่าต�่าที่สุด NDF ของฟางข้าวพันธุ์เหนียวแดง, ดอกมะลิ และเขี้ยวง ู
มีค่าสูงที่กว่าพันธุ์อื่นๆ ค่า ADF พันธุ์เหนียวแดง2, ข้าวเหนียวด�า, เหนียวแดง, มะลินิล, เขี้ยวงู และหอมภูเขียวมีค่าสูง
กว่าพันธุ์อื่นๆ ADL ของฟางข้าวพันธุ์เหนียวแดง2 และข้าวเหนียวด�ามีค่าสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์หอมภูเขียวมีค่าต�่าที่สุด 
อย่างไรก็ตามความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมีไม่มีผลต่อความแตกต่าง (P>0.05) ของเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง
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บทน�ำ

ฟางข ้าวเป ็นผลพลอยได ้จากการผลิตข ้าว 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ท้ังนี้เพราะข้าว (Oryza 

sativa) เป ็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย  

ที่เกษตรกรท�าเป็นอาชีพมาเป็นเวลานาน หลังการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตข้าวจะเหลือตอซังและฟางข้าว เกษตรกร

จ�านวนมากจะเผาตอฟางและฟางข้าวทิ้ง นอกจากจะ

เป็นการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว เป็นการ

ท�าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะธาตุ

อาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชือกีด้วย ดงันัน้ได้มกีารน�า

ฟางข้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน�ามาเป็นอาหาร

สัตว ์  นอกจากจะแก ้ป ัญหาดังที่กล ่าวมาแล ้ว  

ยงัสามารถสร้างกลบัไปเป็นผลผลติทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

สัตว์และผู้เลี้ยงได้อีกด้วย ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้ที่

หาได้ง่าย ราคาถูก มีปริมาณมาก โดยเฉพาะในช่วงที่

ขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพด ี(เดอืนพฤศจิกายน-

เดอืนกมุภาพนัธ์) โดยเฉลีย่แล้วฟางข้าวมอีงค์ประกอบ

ของโปรตีนหยาบประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์ ผนังเซลล ์

(NDF) สูงประมาณ 70.2 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับ

พลงังานจากโภชนะทีย่่อยได้ทัง้หมด (total digestible 

nutrient, TDN) ประมาณ 47 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น

ยังพบว่าความสามารถในการย่อยได้ต�่าประมาณ  

46 เปอร์เซ็นต์ (เมธา, 2533) อย่างไรก็ตาม คุณค่าทาง

โภชนะของฟางข้าวนี้ยังมีความแปรปรวนอยู่มากท้ังน้ี

เน่ืองมาจาก สายพันธุ์ ฤดูการเก็บเกี่ยว อายุการเก็บ

เกีย่ว พืน้ทีป่ลกู ฯลฯ อย่างไรกต็ามยงัมกีารศึกษาเกีย่ว

กบัผลของความแปรปรวนเหล่านีต่้อคณุค่าทางโภชนะ

ของฟางข้าวน้อยมากคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึงผลของความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว 

พื้นเมืองต่อคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว

วิธีกำรศึกษำ

เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในงำนทดลอง 

ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์เมล็ดข้าว

พนัธุพ้ื์นเมอืงจ�านวน 12 สายพนัธุ ์ได้แก่ พนัธุด์อกมะล,ิ 

หอมขีค้วาย, สงัข์หยด, เจ้ามะลแิดง, มะลดิ�า, มะลนิลิ, 

เขี้ยวงู, ดอฮี, เหนียวแดง, เหนียวแดง2, ข้าวเหนียวด�า

และหอมภูเขียว โดยสายพันธุ์ท่ีเป็นข้าวเหนียว ได้แก่ 

พันธุ์ดอกมะลิ, หอมขี้ควาย, สังข์หยด, เจ้ามะลิแดง, 

มะลิด�า, มะลินิล และสายพันธุ์ข้าวท่ีเป็นข้าวเหนียว 

ได้แก่ เขี้ยวงู, ดอฮี, เหนียวแดง, เหนียวแดง2, ข้าว

เหนียวด�าและหอมภูเขียว จากสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

และเปอร์เซ็นต์ไขมันในฟางข้าว มากไปกว่านั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น แร่ธาตุ, วิตามินและสาร
ประกอบอืน่ๆ ในฟางข้าว และควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึผลของสายพนัธุข้์าวพืน้เมอืงต่อกระบวนการหมกัในกระเพารเูมน
และความสามารถในการย่อยได้ของสัตว์เคี้ยวเอื้องต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พันธุ์ข้าว, ความหลากหลาย, คุณค่าทางโภชนะ, ฟางข้าว 

ABSTRACT: The objective of this study was to study the diversity of rice species on nutritive value of rice straw 
for used as ruminant feed. This experiment, 12 rice species were randomized assign according to a Completely  
Randomized Design (CRD) to conducted chemical composition of rice straw, there were DM, OM, CP, EE, NDF, 
ADF and ADL. The results revealed that the diversity of rice species affected (P<0.05) on OM, CP, NDF, ADF and 
ADL of rice straw by OM of Malinil was highest (P<0.01), while Hom Pu Kaew rice was lowest. CP content of Niew 
Dang2 rice was highest (P<0.01), while Hom Pu Kaew rice was lowest. NDF of Niew Dang, Dog Mali and Knew 
Ngu rice were highest (P<0.05), while Hom Pu Kaew rice was lowest. ADL of Niew Dang2 and Khao Niew Dum 
rice were highest (P<0.01), while Hom Pu Kaew rice was lowest. However, the diversity of rice species unaffected 
(P>0.05) on DM and EE. Moreover, further study should be conducted more information about minerals, vitamin 
and any other compound and should be conducted the diversity of traditional rice species on rumen fermentation 
and digestibility of ruminants.
Keywords: rice species, diversity, nutritive value, rice straw
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กำรปลูก

น�าขา้วทีเ่ตรียมไวแ้ล้วมาเพาะในกระบะปลูกโดย

ใช้ข้าว 1 เมล็ดต่อหลุม ท�าการย้ายปลูกลงแปลงเม่ือ

ข้าวมกีารงอกจนมคีวามสงูประมาณ 3 เซนติเมตร โดย

พื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวแต่ละพันธุ ์ มีขนาด 1x4 เมตร  

ใช้ระยะในการปลูก 25x50 เซนติเมตร ในข้าวแต่ละ

พันธุ์จะปลูกได้ 2 แถว ในแต่ละแถวจะมีอยู่ 16 หลุม

กำรดูแลรักษำ

ท�าการก�าจัดวัชพืชพร้อมกับใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 หลัง

จากข้าวมีอายุ 30 วัน โดยใส่ปุ๋ยชีวภาพ อัตรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อข้าวเข้าสู่ระยะ

แตกกอเต็มท่ี โดยใช้ปุ๋ยและอัตราการใส่ปุ๋ยเช่นเดียว

กับครั้งที่1 ในกรณีที่มีการระบาดของโรคและแมลงให้

ใช้วิธกีารก�าจดัอย่างเหมาะสมโดยเลีย่งการใช้สารเคมี

ให้มากที่สุด จนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว

กำรสุ่มตัวอย่ำงฟำงข้ำวและกำรวิเครำะห์องค์

ประกอบทำงเคมี

1)  หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมด

พร้อมกันแล้ว สุ่มเก็บตัวอย่างฟางข้าวพันธุ์พื้นเมือง

จากแปลงทดลอง 12 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ดอกมะลิ, 

หอมขี้ควาย, สังข์หยด, เจ้ามะลิแดง, มะลิด�า มะลินิล, 

เขี้ยวงู, ดอฮี, เหนียวแดง, เหนียวแดง2, ข้าวเหนียวด�า

และหอมภูเขียว 

2)  น�าตัวอย่างฟางข้าวที่ได้มาวิเคราะห์องค์

ประกอบทางเคมี ได้แก่ วัตถุแห้ง (dry matter, DM), 

อินทรียวัตถุ (organic matter, OM), โปรตีนหยาบ 

(crude protein, CP) และไขมัน (Ether Extract, EE) 

ตามวิธีการของ AOAC (1995) และวิ เคราะห  ์

องค์ประกอบเย่ือใยท่ีส�าคัญได้แก่ เย่ือใยท่ีไม่ละลาย

ในสารฟอกที่เป็นกลาง (neutral detergent fiber, 

NDF) เยื่อใยท่ีไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกรด (acid 

detergent fiber, ADF) และลิกนิน (acid detergent 

lignin, ADL) ตามวธิกีารของ Van Soest et al. (1991)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

มาท�าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ analysis of 

variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) 

โดยใช้ Proc GLM (SAS, 1990) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ของทรีตเมนต์ด้วยวิธี Duncan New Multiple Range 

Test (DMRT) ตามวิธีของ Steel and Torrie (1980)

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ผลของความหลากหลายของสายพันธุ ์ข ้าว 

พื้นเมืองต่อคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวที่ใช้ในงาน

ทดลองครัง้นีม้อีงค์ประกอบของ วตัถแุห้ง (dry matter, 

DM), อินทรียวัตถุ (organic matter, OM), โปรตีน

หยาบ (crude protein, CP), ไขมัน (ether extract, 

EE), เยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกลาง  

(neutral detergent fiber, NDF) เยื่อใยที่ละลายได้ใน

สารละลายท่ีเป็นกรด (acid detergent fiber, ADF) 

และ ลิกนิน (acid detergent lignin, ADL) (Table 1)
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เมือ่พิจารณาถงึความหลากหลายข้าวพืน้เมืองต่อ

เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง ในฟางข้าวพบว่า ความหลาก

หลายของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์

วัตถุแห้งของฟางข้าว (P>0.05) ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ DM 

ในงานทดลองครัง้นีอ้ยูใ่นช่วงใกล้เคยีงกบัทีไ่ด้รายงาน

ไว้โดย Wanapat et al. (2009); Polyorach et al. 

(2014); Gunun et al. (2014) รายงานว่าเปอร์เซ็นต์

วตัถแุห้งของฟางข้าวมค่ีาอยูร่ะหว่าง 90-94 เปอร์เซ็นต์ 

อย่างไรก็ตามความแปรปรวนของวัตถุแห้งข้ึนอยู่กับ

การเก็บรักษาและสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆ 

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของอินทรียวัตถุใน

ฟางข้าว พบว่า ความหลากหลายของสายพนัธุข้์าวพืน้

เมอืงมผีลต่อค่าอินทรยีวตัถขุองฟางข้าว (P<0.01) โดย

ข้าวสายพันธุ์ เหนียวแดง มีเปอร์เซ็นต์อินทรีย์วัตถุสูง

ที่สุด โดยเปอร์เซ็นต์อินทรีย์วัตถุในงานทดลองคร้ังนี้

ใกล้เคียงกับที่ได้รายงานไว้โดย Khejornsart and 

Wanapat (2011) รายงานว่าฟางข้าวมีค่าอินทรีย์วัตถุ

อยู่ท่ี 86.7 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามพบว่าเปอร์เซ็นต์

อินทรีย ์วัตถุในงานทดลองครั้งน้ีมีค ่าสูงกว่าท่ีได้

รายงานไว้โดย Gomaa et al. (2012) รายงานถึงค่า

อนิทรย์ีวตัถขุองฟางข้าวในประเทศอยีปิมค่ีาอยูท่ี ่73.9 

เปอร์เซ็นต์ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากส่วนประกอบของ 

ซลิก้ิาของฟางข้าวในงานทดลองครัง้นีม้ค่ีาต�า่จงึส่งผล

ต่อค่าอินทรีย์วัตถุที่สูงกว่า

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของโปรตีน

หยาบในฟางข้าว พบว่า ความหลากหลายของสาย

พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมีผลต่อค่าโปรตีนหยาบของฟางข้าว 

(P<0.01) โดยพบว่า ส่วนประกอบของโปรตีนหยาบ

ของข้าวพนัธุพ์ืน้เมอืงในงานทดลองครัง้นีม้ค่ีาสงูกว่าท่ี

ได้รายงานไว้โดย Wanapat et al. (2009); Polyorach 

et al. (2014); Khejornsart and Wanapat (2011); 

Gunan et al. (2014); Malik et al. (2015) and Gomaa 

et al. (2012) ซึ่งได้รายงานว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบ

ของฟางข้าวมีค่าเท่ากับ 2.5, 2.5, 2.2, 2.5, 4.5 และ 

Table 1  Effects of rice species diversity on nutritive value of rice straw.

Rice species

Chemical Composition (% of dry matter)

DM OM CP EE NDF ADF ADL
Dog Mali 92.59 90.58bcde 6.73ef 1.00 77.13a 43.77bcde 19.78bcd

Hom Khe Kway 92.98 90.27cde 8.50bc 1.25 72.22ab 46.66bcde 18.84cd

Sang Yod 93.05 91.93bcd 8.54bc 1.00 73.27ab 41.19e 15.77de

Jao Mali Dang 92.51 91.32bcd 7.05de 1.10 73.04ab 42.67cde 16.24de

Mali Dum 92.72 92.09bc 8.00cd 1.30 73.07ab 43.84bcde 23.82b

Mali Nil 93.68 92.61b 8.51bc 1.05 70.23ab 50.54abcd 20.86bc

Knew Ngu 93.45 91.29bcde 7.94cd 1.25 76.06a 48.79abcde 17.57cd

Dor Hee 92.88 89.55ef 8.79bc 1.00 74.04ab 42.29de 15.54de

Niew Dang 93.51 95.10a 9.45b 1.20 77.42a 51.63abc 21.99bc

Niew Dang2 92.99 90.00def 10.47a 1.05 70.15ab 56.55a 28.54a

Khao Niew Dam 93.52 88.16fg 6.08fg 1.05 69.45ab 52.08ab 29.40a

Hom Pu Kaew 92.69 86.94g 5.41g 1.25 67.05b 48.02abcde 12.06e

SEM 0.474 0.601 0.526 0.121 2.547 2.647 1.363

P-Value ns ** ** ns * * **
a-gMeans in the same row with different superscripts differ (P<0.05).*=P<0.05, **=P<0.01, SEM= sum square 
error of the mean. DM=Dry matter, OM= Organic matter, CP= Crude protein, EE=Ether extract, NDF=Neutral 
detergent fiber, ADF=Acid detergent fiber, ADL=Acid Detergent Lignin.
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4.69 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาย

พนัธุข้์าวทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อเปอร์ซน็ต์โปรตนีหยาบ

ในฟางข้าวที่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของไขมัน (ether 

extract, EE) ในฟางข้าวพบว่า ความหลากหลายของ

สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง

ของฟางข้าว (P>0.05) โดยข้าวสายพันธุ์ ดอกมะลิ 

หอมขี้ควาย สังข์หยด เจ้ามะลิแดง มะลิด�า มะลินิล 

เขีย้วงู ดอฮ ีเหนยีวแดง เหนยีวแดง2 ข้าวเหนยีวด�าและ

หอมภูเขียว มีค่าไขมันอยู่ที่ 1.00, 1.25, 1.00, 1.10, 

1.30, 1.05, 1.25, 1.00, 1.20, 1.05, 1.05 และ 1.25 

เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ ซ่ึงเปอร์เซ็นต์ไขมันในงาน

ทดลองครัง้นีอ้ยูใ่นช่วงใกล้เคียงกบัทีไ่ด้รายงานไว้โดย 

Malik et al. (2015) and Gomaa et al. (2012) พบว่า

เปอร์เซ็นต์ไขมันของฟางข้าวมีค่าเท่ากับ 1.00 และ 

0.99 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป

แล้วในฟางข้าวจะมส่ีวนประกอบของไขมนัค่อนข้างต�า่ 

ส่งผลให้งานวิจัยท่ีศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีของ

ฟางข้าวส่วนใหญ่ไม่ได้รายงานไว้

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของเยื่อใย NDF ใน

ฟางข้าว พบว่า ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว 

พื้นเมืองมีผลต่อเปอร์เซ็นต์เยื่อใย NDF ของฟางข้าว 

(P<0.05) โดยข้าวสายพันธุ์ เหนียวแดง มีเปอร์เซ็นต์

เยื่อใย NDF สูงที่สุด รองลงมาคือ ดอกมะลิ เขี้ยวงู  

เจ้ามะลิแดง ดอฮี สังข์หยด มะลิด�า หอมขี้ควาย  

มะลินิล เหนียวแดง2 ข้าวเหนียวด�าและหอมภูเขียวมี

ค่าต�่าที่สุด ความแตกต่างของคุณค่าทางโภชนะเหล่า

นีอ้าจเนือ่งมาจากแต่ละสายพนัธุม์คีวามแตกต่างของ

สัดส่วน ล�าต้น ก้าน ใบ ซึ่งความแตกต่างของสัดส่วน

เหล่านีส่้งผลคต่อคณุภาพของฟางข้าวท่ีแตกต่างกนัค่า

เปอร์เซ็นต์เย่ือใย NDF ในงานทดลองคร้ังนี้อยู่ในช่วง

ใกล้เคียงกับที่ได้รายงานไว้โดย Polyorach et al. 

(2014); Akinfemi and Ogunwole (2012); Gomaa 

et al. (2012) & Wanapat et al. (2009) ซ่ึงพบว่า

เปอร์เซ็นต์เยื่อใย NDF ของฟางข้าวมีค่าเท่ากับ 80.6, 

69.96, 76.01 และ 84.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ อย่างไร

ก็ตาม เยื่อใย NDF เป็นส่วนของผนังเซลล์ทั้งหมดที่ไม่

ละลายในสารละลายที่เป็นกลางซึ่งประกอบด้วย

เซลลูโลส ส่วนใหญ่ของเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ซ่ึง

เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส เมื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร

สัตว์เค้ียวเอื้องแล้วจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์

เคี้ยวเอื้องสามารถย่อย น�าไปใช้ประโยชน์ได้ มากไป

กว่านั้น Doyle et al. (1986) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ

ความแปรปรวนของคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว  

มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ปัจจัยเน่ืองมาจากความ

แปรปรวนในตวัพชืเอง เช่น ความแตกต่างของสตัส่วน

ต่างๆ ของข้าวที่น�ามาท�าฟาง เช่น ใบ ก้าน ล�าต้น 

เป็นต้น ซึ่งส่วนต่างๆ ของฟางข้าวเหล่าน้ีมีผลต่อองค์

ประกอบของ cell content และ cell wall โดย Cell 

content วัดได้จาก Neutral Detergent Soluble 

(NSD=100-NDF) รวมถุงโปรตีนที่ย ่อยสลายได้  

(soluble protein),  โปรตีนท่ีไม ่ใช ่ ไนโตรเจน  

(non-protein nitrogen), น�้าตาล, แป้ง, ไขมันและแร่

ธาตุต่างๆ (Van Soest, 1982) โดยทั่วไปแล้วการย่อย

ได้ของ cell content ค่อนข้างสงูถงึ 98% (Moir, 1982) 

cell wall มีส ่วนประกอบหลักๆ คือ cellulose,  

hemicellulose, lignin และ residual ash โดยส่วน

ประกอบของ cellulose ในฟางข้าวมีค่าอยู่ในช่วง  

30-50 %DM, hemicellulose อยู่ในช่วง 4-10 %DM 

และพบว่า lignin มีผลต่อกรจ�ากัดการย่อยได้ของฟาง

ข้าว ซึ่ง lignin ในผนังเซลล์จะจับกับ hemicellulose 

ด้วยพันธะท่ีแข็งแรงส่งผลต่อการขัดขวางการเข้าย่อย 

cellulose และ hemi cellulose โดยเอ็นไซม์จาก

จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของเยื่อใย ADF ใน

ฟางข้าว พบว่า ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว 

พื้นเมืองมีผลต่อเปอร์เซ็นต์เย่ือใย ADF ของฟางข้าว 

(P<0.05) โดย โดยจะมีค่าอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับท่ีได้

รายงานไว้โดย Wanapat et al. (2009); Polyorach et 

al. (2014); Khejornsart and Wanapat (2011) & 

Gunan et al. (2014) รายงานว่าเปอร์เซน็ต์เยือ่ใย ADF 

ของฟางข้าวมีค่าเท่ากับ 61.3, 52.1, 61.0 และ 55.2 

เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามเยื่อใย ADF เป็น

ส่วนท่ีไม่ละลายในสารละลายท่ีเป็นกรด ได้แก่  
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ลิกนินและเซลลูโลส เป็นองค์ประกอบหลักและมีเฮมิ

เซลลูโลสเล็กน้อย ถ้าหักส่วนนี้ออกจาก NDF จะเป็น

ปรมิาณของเฮมเิซลลโูลส ซึง่จลุนิทรย์ีในกระเพาะรเูมน

ของสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถย่อย น�าไปใช้ประโยชน์ได้

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของเยื่อใย ADL ใน

ฟางข้าว พบว่า ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว 

พื้นเมืองมีผลต่อเปอร ์เซ็นต ์  ADL ของฟางข ้าว 

(P<0.01) โดยพบว่า โดยมค่ีาสงูกว่าท่ีได้รายงานไว้โดย  

Khejornsart and Wanapat (2011), Akinfemi and 

Ogunwole (2012) & Gomaa et al. (2012) พบว่า

เปอร์เซ็นต์เยื่อใย ADL ของฟางข้าวมีค่าเท่ากับ 8.2, 

12.54 และ 8.01 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม

เปอร์เซ็นต์เยื่อใย ADL หรือลิกนิน (acid detergent 

lignin, ADL) เป็นส่วนท่ีสกดัออกด้วยกรด มลีกินนิเป็น

ส่วนประกอบหลัก ซ่ึงถ้าอาหารมีสัดส่วนของเย่ือใย 

ADL ในปรมิาณทีส่งูสตัว์จะสามารถน�าวตัถดุบิอาหาร

นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ต�่าเนื่องจากมีส่วนประกอบของ 

ลกินนิสงู ซึง่ลกินนินีส้ตัว์ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้ เนื่องจากเอนไซม์ของสัตว์และจุลินทรีย์ในทางเดิน

อาหารไม่สามารถย่อยไดอย่างไรก็ตาม Doyle et al. 

(1986) แสดงให้เหน็ถงึความแปรปรวนของคณุค่าทาง

โภชนะของฟางข้าว โดยพบว่าวัตถุแห้ง (dry matter, 

DM) มค่ีาอยูร่ะหว่าง 90.0 - 96.7 เปอร์เซน็ต์ อนิทรยีวัตถุ 

(organic matter, OM) มีค่าอยู่ระหว่าง 73.9-89.5 

เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยาบมีค่าต้ังแต่ 2.2 ถึง 5.8 

เปอร์เซ็นต์ ไขมัน (ether extract, EE) มีค่าตั้งแต่ 0.7 

ถึง 1.0 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF มีค่าตั้งแต่ 70.0 ถึง 

84.9 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF มีค่าอยู่ในช่วง 49.2 ถึง 

61.3 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย ADL มีค่าอยู่ในช่วง 3.9 

ถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์ แร่ธาตุบางชนิดก็มีความส�าคัญ

ส�าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง องค์ประกอบของแร่ธาตุต่างๆ 

ของฟางข้าว ได้แก่ แคลเซียม (0.09-0.62%Ca), 

แมกนีเซียม (0.11-0.32%Mg), โพแทสเซียม (0.10-

2.6%K), โซเดียม (0.02-0.31%Na), ซัลเฟอร์ (0.01-

0.07%S) ซึง่จะพบว่าแร่ธาตบุางตวัมปีรมิาณทีต่�า่กว่า

ความต้องการของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าความ

หลากหลายของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมีผลต่อความ

แตกต่างของคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว โดยฟาง

ข้าวพื้นเมืองพันธุ ์ ข ้าวเหนียวแดง 2 เหนียวแดง  

ดอฮี สังข์หยด มะลินิล และหอมขี้ควาย มีคุณค่าทาง

โภชนะสูงโดยเฉพาะอย่างย่ิงมีค่าโปรตีนหยาบสูง ซึ่ง

เหมาะสมท่ีจะน�ามาพัฒนาเป็นแหล่งอาหารหยาบ

ส�าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องมากที่สุด

อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงส่วน 

ประกอบอื่นๆ เช่น แร่ธาตุ, วิตามินและสารประกอบ 

อืน่ๆ ในฟางข้าว และควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึผลของ

สายพนัธ์ุข้าวพืน้เมอืงต่อกระบวนการหมกัในกระเพาะ

รูเมนและความสามารถในการย่อยได ้ของสัตว  ์

เคี้ยวเอื้องต่อไป
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