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Nature cellulose fiber  
- กระตุน้การกินน ้ า 
- มีเยือ่ใยมากกวา่ 65%   
- ขยายตวัถึง 8 เท่า 
- มีคุณสมบติัอุม้น ้ า 

 

คุณสมบติัในการอุม้น ้าของ 
ARBOCEL เทียบกบัธญัพืชชนิดอ่ืนๆ  

คุณสมบติัในการพองตวัของ ARBOCEL
เม่ือทดลองในห้องปฏิบติัการ 

         สวัสดีค่ะ  หลงัจากหา่งหายกนัไปเป็นเวลาเนิ่นนานกลบัมา
พบกบั แลบ เลทเตอร์ ฉบบันี ้นบัเป็นฉบบัท่ี 20 ของการเผยแพร่ผลงาน 
บทสมัภาษณ์ การพดูคยุจากผู้ใช้ผลติภณัฑ์ของ แลบอินเตอร์รวมถึง
บทความจากผลงานทดลองตา่งๆ  การกลบัมาพบกนัในฉบบันีม้า
พร้อมกบัอากาศแปรปรวน เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก ทา่นผู้อา่นควร
ระวงัสขุภาพกนัด้วยนะคะ รวมทัง้สขุภาพของสตัว์ในฟาร์มด้วย  
                 ฉบบันีข้อแนะน าผลติภณัฑ์ที่นา่สนใจ คือ “เยื่อใยเข้มข้นอา
โบเซล (Arbocel)” จากบริษัทเจอาร์เอส (JRS) ประเทศเยอรมนี ซึง่
ความนา่สนใจของผลติภณัฑ์นี ้คือ การประยกุต์ใช้ทดแทนหรือเสริม
แหลง่เยื่อใยที่พบได้ทัว่ไปจากวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยคอลมัน์คยุกนั
ข้างเล้าฉบบันี ้ แลบเลทเตอร์ ได้มีโอกาสพดูคยุกบั “พี่ต้น คณุวิชยั  
สงิห์อไุร ” จาก สงิห์อไุรฟาร์ม อ.วงัน า้เย็น จ.สระแก้ว  พ่ีต้นได้พดูถึง
แนวทางการเลีย้งไก่ไขส่าวและเหตผุลในการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์เยื่อใย
เข้มข้น เพื่อสขุภาพท่ีดีของไก่สาว และคณุภาพของแกลบรองมลู 
รวมถึงกลิน่ของแอมโมเนียภายในเล้า ซึง่เป็นสิง่ที่เราชาวแลบ อินเตอร์
ก็ตื่นเต้น...เช่นกนัคะ่  

หน้าแรก........ 
•  ทกัทาย 

ข้างใน........ 
•  คยุกนัข้างเล้า 
.....พี่ต้น คณุวิชยั สิงห์อไุร 

หน้าหลงั........ 
•  เยื่อใย ในอาหารสตัว์  
  
 
 
  

สารบัญ..... 

ARBOCEL® 
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แลบ อนิเตอร์:  สวัสดีค่ะ ทางฟาร์มสิงห์อไุร ท าการเลีย้งไก่ไข่มานานหรือ
ยงัคะ 
คุณวิชัย: ท าการเลีย้งมาตัง้แตส่มยัคณุพ่อราวๆ เม่ือ40 ปีท่ีแล้ว ตอนนีผ้ม
เป็นรุ่นท่ี 2 โรงเรือนเมื่อก่อนจะเป็นเล้าเปิด แตเ่ม่ือสกั 10 ปีท่ีแล้วเราเปลี่ยน
มาเป็นระบบอีแวปทัง้หมด  
แลบ อนิเตอร์: การจดัการการเลีย้งเป็นแบบไหนคะ  
คุณวิชัย:  เราท าการเลีย้งไก่สาวเอง เพราะการน าไก่สาวมาจากฟาร์มนอก
จะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงของเร่ืองโรคภายนอกท่ีจะเข้ามาสูฟ่าร์ม  
แลบ อนิเตอร์:  อะไรเป็นเหตผุลในการตดัสินใจเลือกใช้อาโบเซลของทาง
ฟาร์มสิงห์อไุรคะ 
คุณวิชัย: เกิดจากการพบปัญหาความไมส่ม ่าเสมอด้านคณุภาพของร า เช่น 
ความชืน้  บางลอ็ตมาร าแห้ง บางลอ็ตมาร าชืน้ เม่ือน ามาจดัเก็บเกิดการจบั
ตวัเป็นก้อน เกิดรา มีกลิ่นเหมน็เปรีย้ว ท าให้เกิดความคิดในการมองหา
วตัถดุิบท่ีจะเข้ามาทดแทนร าสด พอดีทางพนกังานขายของแลบอินเตอร์ 
(คณุสายนัต์) เข้ามาน าเสนอ ผลิตภณัฑ์อาโบเซลพอดี เลยทดลองใช้ด ูและ
ทางเราเป็นฟาร์มท่ีเลีย้งไก่สาวเอง เราจงึต้องการให้ไก่สขุภาพดี เม่ืออายไุด้ 
น า้หนกัท่ีได้ตรงตามเป้าหมายท่ีทางฟาร์มตัง้เป้าไว้  น า้หนกัขึน้กรงได้ 1.4-
1.5 Kg การขึน้พีคก็ปกติเหมือนตอนท่ีเรายงัใช้ร าสดอยู่ แตก่ารจดัท่ีง่ายขึน้  
แลบ อนิเตอร์: ผลท่ีได้รับจากการใช้อาโบเซล มีอะไรบ้างคะ 
คุณวิชัย: การจดัการที่ง่าย เพราะขีไ้ก่ท่ีแห้ง ผลการใช้ไมส่ง่ผลกระทบในด้าน
ลบกบัประสิทธิภาพการผลิต อตัราการกินปกติ สขุภาพดี จากการใช้อาโบ
เซลทดแทนร า 100%  มาเป็นเวลา 1 ปี ไม่พบปัญหาการลดลงของ
ผลผลิต ทัง้ท่ีในอดีตถ้ามีการลดการใช้ร าเม่ือไหร่จะสงัเกตเุหน็ได้ชดัวา่
ผลผลิตลดต ่าลง เพราะขาดวิตามินท่ีสตัว์เคยได้รับจากร า  
แลบ อนิเตอร์: ท่ีฟาร์มใช้อาโบเซลกบัสตูรไหนบ้างคะ  
คุณวิชัย: ปัจจบุนัใช้ 25 Kg/ton ในอาหารไก่เลก็ การเลีย้งของเราเป็นการ
เลีย้งพืน้รองด้วยแกลบ เม่ือแกลบแห้ง สขุภาพของไก่ในเร่ืองไข้หวดั และอุ้ง
เท้าอกัเสบจะไมพ่บเลย กลิ่นและแก๊สในเล้าก็ลดลง สงัเกตเุห็นได้ชดัวา่เวลา
น า้หกจากกระติกพืน้ก็ไมแ่ฉะเหมือนเม่ือก่อน ข้อดีอีกข้อหน่ึงที่ได้จากการ
ใช้อาโบเซลคือ หมดกังวลเร่ืองปัญหาสารพษิที่มาจากร าสด การจดัเก็บ
ก็สะดวกกวา่ร าสดเยอะ และไมต้่องไปกงัวลเก่ียวกบัการขึน้ลงของราคา 
ตัง้แตเ่ร่ิมใช้มาปีกวา่ยงัไมเ่คยกลบัไปใช้ร าสดอีกเลย   



คุณภาพ  มาตรฐาน  พร้อมบริการวิชาการ 

การใช้เยื่อใยในอาหารไก่ไข่ 
             ในการประกอบสตูรอาหารสตัว์ปีก มีความเช่ือวา่เย่ือใยหยาบ  
(Crude fiber) มีผลท าให้สดัสว่นของโภชนะในสตูรอาหารลดลง และสง่ 
ผลตอ่สตัว์ปีกในแง่ลบคือ ท าให้การย่อยได้ของอาหารลดลง และขดัขวาง 
การดดูซมึสารอาหาร ในเย่ือใยหยาบนี ้มีเย่ือใยอยู่ 2 แบบด้วยกนัคือ เย่ือใย 
ท่ีละลายน า้ (Soluble fiber) และเย่ือใยท่ีไมล่ะลายน า้ (Insoluble fiber)  
เย่ือใยสว่นท่ีไมล่ะลายน า้ถกูพิจารณา ให้เป็นสว่นท่ีท าให้ความเข้มข้นของ 
โภชนะในอาหารเจือจางลง คืออาหารมีความฟ่ามเพ่ิมขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม 
การศกึษาหลายรายงาน พบวา่เส้นใยท่ีไมล่ะลายน า้ในอาหารสตัว์ปีก  
สง่เสริมการท างานของระบบล าไส้ และการย่อยได้ของอาหาร 

เย่ือใยละลายน า้ (Soluble fiber) เย่ือใยไมล่ะลายน า้ (Insoluble fiber) 
ลดอตัราการเคลื่อนท่ีของอาหารในล าไส้ แหลง่เย่ือใยท่ีเป็นเน็ตเวิร์ค 
ลดการย่อยได้ของไขมนั และโปรตีน กระตุ้นการพ ันากระเพาะบด  
จบักบัสารอาหารบางตวั เพ่ิมอตัราการเคลื่อนตวัของอาหาร 
ท าให้อาหารมีความหนืดเพ่ิมขึน้ เพ่ิมการย่อยได้ของแป้ง 
ถกูหมกัโดยจลุินทรีย์ท่ีให้โทษ หมกัและใช้โดยจลุินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ 
ลดสดัสว่นวตัถแุห้งในมลู ท าให้พืน้คอกแฉะ กระตุ้นการพ ันาของวิลไล 
 เพ่ิมสดัสว่นวตัถแุห้งในมลู ท าให้พืน้คอกมีความชืน้ลดลง 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลของเย่ือใยชนิดละลายน า้และไมล่ะลายน า้ท่ีมีตอ่สตัว์ปีก 

ARBOCEL® 

           การใช้เย่ือใยท่ีไมล่ะลายน า้ในอาหารไก่ไข่ระยะสาว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดการพ ันาของระบบการย่อย
อาหาร มีความสมบรูณ์ และแข็งแรงย่ิงขึน้ โดยใช้คณุสมบตัิในการพองตวัเม่ือดดูซบัน า้ ท าให้อาหารเพ่ิมปริมาตรขึน้ 
สว่นของกระเพาะพกัถกูดนัให้ขยายขึน้ ท าให้เก็บอาหารได้มากขึน้ กระเพาะบดถกูกระตุ้นให้มีการบีบรัด ซึง่ผลสดุท้าย
จะท าให้กระเพาะบดมีการเพ่ิมขนาดขึน้ เอือ้ตอ่การย่อย และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหารตอ่ไป 
             นอกจากนีย้งัมีการศกึษาปัจจยัถงึอ่ืนๆ ท่ีสง่ผลตอ่การเจริญเติบโตของไก่ไข่ เช่น การศกึษาระดบัแร่ธาต ุและ
ความสมดลุของกรดอะมิโน โดยได้มีการศกึษาอย่างมากในอาหารที่มีเย่ือใยสงู ซึง่ท าให้พลงังานในอาหารลดลงปรากฏ
วา่ไก่ท่ีเลีย้งด้วยอาหารพลงังานต ่า ชดเชยโภชนะท่ีสญูเสียด้วยการกินอาหารในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามการ
เพ่ิมขึน้ของระดบัเย่ือใย ซึง่ท าให้พลงังานในอาหารลดลงนัน้ ไมค่วรมีระดบัเย่ือใยในสตูรอาหารเกิน 10% ซึง่ท่ีระดบันี ้
จะยงัคงรักษาประสิทธิภาพของสตูรอาหารนัน้ไว้ได้ โดยไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนอาหารแต่ 
อย่างใด (Hubbard Technical Bulletin; 2011)  
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 Arbocel® (อาโบเซล)  คือ  
 Arbocel® คือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นแหลง่เย่ือใยจากบริษัท JRS ประเทศเยอรมนี ผลิตด้วยเทคโนโลยี
เฉพาะท่ีท าให้เย่ือใยมีความบางและยาว มีลกัษณะเป็นไมโครไฟบริล (Microfibril) เป็นท่อขนาดเลก็ยาว 200-300 
ไมโครเมตร Arbocel® เป็นลิกโนเซลลโูลส (Lignocellulose) เย่ือใยชนิดไมล่ะลายน า้ มีความเข้มข้นของเย่ือใย 67% 
มีความสามารถอุ้มน า้ (Water holding capacity, WHC)ได้ 8 เท่า และขยายตวัได้สงู ท างานร่วมกนัเป็นไฟเบอร์
เน็ตเวิร์ค ช่วยเพ่ิมการกระจายตวัของเอนไซม์ย่อยอาหาร น า้ดี  เพ่ิมการคลกุเคล้ากนัของเอนไซม์กบัอาหารให้ดีย่ิงขึน้ 
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร และไมข่ดัขวางการดดูซมึ นอกจากนัน้ยงัปราศจากสารพิษจากเชือ้รา 

ARBOCEL
Wheat 

bran
Oat hulls

Soybean 

hulls
Rice bran Sunflower Beet pulp

Alfalfa 

meal

Apple 

pomace

raw fibre % 67.6 10.5 22.5 34.2 9.3 21.2 14.3 26 20.5

NDF % 84.4 39.6 54.1 56.4 24.1 35.9 33.1 37.8 31.6

ADF % 70.8 11.9 28.2 40.4 11.3 24.7 17.9 28.8 21.7

ADL % 23.8 3.4 0.4 2.1 3.9 8.2 1 7.3 8.9

raw protein % 0.8 14.8 6.8 12 14.4 33.4 10.5 17 5.6

raw fat % 0.3 3.7 3 2.3 1.5 2.2 0.7 2.4

Ca g/kg 0.08 1.3 1.3 4.9 2.2 4.1 11.1 15.4 2.2

P g/kg <0,01 11.8 1.5 1.4 17.7 10.8 0.7 2.6 1

WHC - Index % 820 210 190 250 220 170 410 290 360

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคา่เย่ือใยของอาโบเซลและวตัถดุิบชนิดอ่ืน 

ผลการทดลอง  
ตารางท่ี 3 : ผลของอา บเ ลต่อการพ ันาระบบยอ่ยอาหารของ ก่ ข่ระยะสาว ช่วงอาย ุ7-18 สัปดาห  

Item Control Trial P SEM1 
 
Gastrointestinal tract weight (g) 

 

114.85a    
 

133.03b 0.0032 4.7241 

Gizzard weight (g) 
 

   33.84a 45.14b <0.0001 1.6171 
a, b  ตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.01),   1SEM ( ก่ ข่สาว ช่วงอาย ุ7-18 สปัดาห    านวน 2 กลุ่มๆ ละ 6   ้ า) 

สรุปผลการทดลอง  การใช้อาโบเซลในสตูรอาหารไก่ไข่สาว 1% สง่ผลท าให้ ระบบย่อยอาหารโดยรวม (GI tract) และ
กระเพาะบด (Gizzard) มีน า้หนกัเพ่ิมขึน้ ซึง่ผลเหลา่นีม้ีความส าคญัตอ่การเตรียมไก่สาว เพ่ือให้เข้าสูร่ะยะ 
ไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Study performed by Department of Animal Science Kasetsart University) 
 

ภาพท่ี 1 : น า้หนกัระบบย่อยอาหารโดยรวม (กรัม)              ภาพท่ี 2 : น า้หนกักระเพาะบด (กรัม) 


