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บทที่ 2
การทดลองที่ 1
การศึกษาปริมาณธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสและการใชประโยชนไดของแคลเซียมใน
วัตถุดิบซึ่งใชเปนแหลงแคลเซียม
วัตถุประสงค :
1. เพื่อศึกษาปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในวัตถุดิบ โดยวิธีวิเคราะหทางเคมีในหองปฏิบัติ
การ
2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนไดของแคลเซียมในวัตถุดิบโดยวิธีทางชีวภาพ
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง :
วัสดุ
1. สัตวทดลอง ใชไกไขเพศผูพันธุ Hisex Brown อายุประมาณ 1 ป น้ําหนักตัวประมาณ
2.5 กิโลกรัม และมีสุขภาพดี จํานวน 10 ตัว
2. วัตถุดิบที่เปนแหลงของแคลเซียม ไดแก ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอย หินปูน ซึ่งซื้อ
จากรานขายวัตถุดิบอาหารสัตวในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และยิปซั่ม ซึ่งซื้อจากรานขาย
วัตถุดิบสําหรับเพาะเห็ดในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. แปงขาวโพด
4. กรดกํามะถันเขมขน 0.05 โมลาร
5. น้ํากลั่น
อุปกรณวิเคราะหทางเคมี
1. เตาอบ
2. โถดูดความชื้น
3. เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (GBC 901)
4. เครื่อง UV-Visible Spectrometer (Unicam UV 300)
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อุปกรณเลี้ยงไกทดลอง
1. โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงไกทดลอง
2. กรงขังเดี่ยวขนาดกวาง 30 ซม. ยาว 46 ซม. สูง 50 ซม.
3. อุปกรณเก็บมูลและปสสาวะซึ่งประกอบดวย
- อุปกรณที่เก็บมูลตามแบบของ Sibbald (1986) (ภาพแสดงในภาคผนวกที่ ก)
- ถาดอลูมิเนียมขนาดกวาง 31 ซม. ยาว 54 ซม. สูง 6 ซม.
- ถุงพลาสติกใสทนความรอนขนาด 6 x 8 นิ้ว
- ถุงพลาสติกดําขนาด 12X 24 นิ้ว เพื่อใชหอหุมถาดรองรับมูลและปสสาวะที่อยูใตกรงไก
- ขวดเก็บมูล
- ขวดพลาสติกใสน้ํากลั่น
4. อุ ป กรณ บั ง คั บ ไก สําหรั บ ป อ นอาหาร ตามแบบของภาควิ ช าสั ต วศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภาพแสดงในภาคผนวก ก)
5. เครื่องชั่งไก
6. อาหารไกไข (สูตรอาหารแสดงในตารางภาคผนวกที่ 1 )
วิธีการทดลอง
1. การประเมินปริมาณแรธาตุในวัตถุดิบดวยการวิเคราะหทางเคมีในหองปฏิบัติการ
การศึกษาหาปริมาณความชื้น และเถาในวัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียม 4 ชนิด คือ
ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอย หินปูน และยิปซั่ม โดยการวิเคราะหโดยวิธีประมาณ
(proximate analysis) ตามวิธีของ AOAC (1990) ทําการวิเคราะหที่หองปฏิบัติการอาหารสัตว
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิเคราะหหาปริมาณ
แคลเซียม และแมกนีเซียม โดยใช Atomic Absorption Spectrophotometer (GBC 901) ตามวิธี
ของ AOAC (1990) วิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัส และซัลเฟอรโดยใชเครื่อง UV-Visible
Spectrometer (Unicam UV 300) ตามวิธีของ AOAC (1990) โดยสงวิเคราะหที่ศูนยปฏิบัติ
วิเคราะหกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2. การประเมินการใชประโยชนไดของแคลเซียมในวัตถุดิบโดยวิธีทางชีวภาพ
2.1 การเตรียมโรงเรือนและสัตวทดลอง
กอนเริ่มการทดลองทําความสะอาดโรงเรือนและกรงทดลองดวยน้ําและพนดวยยาฆาเชื้อทิ้ง
ไว 1 สัปดาห ไกทดลองทุกตัวไดรับการตัดแตงขนบริเวณทวารหนักใหสั้นเพื่อความสะดวกในการ
ใสอุปกรณเก็บมูล และมีการกําจัดพยาธิภายนอกพวก ไร เหา และเห็บ โดยจุมในน้ํายาอาซุนโทน
50 (ผลิตภัณฑของบริษัท ไบเออร แลบอแรตอรีส จํากัด) แลวนําไกขึ้นขังกรงขังเดี่ยว 1 สัปดาห
เพื่อใหไกคุนเคยกับกรงทดลอง
2.2 การทดลอง
การศึกษาการใชประโยชนไดของแคลเซียมในไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอย หินฝุน และ
ยิปซั่ม ดวยวิธีทางชีวภาพ โดยการปอนวัตถุดิบดังกลาวใหไกกิน แบงการทดลองออกเปน 2 ชวง
การทดลอง
ชวงที่ 1 เปนการทดลองเพื่อหาคา metabolic fecal calcium และ endogenous urinary
calcium ทําการชั่งน้ําหนักไกทดลองทุกตัว จากนั้นทําการอดอาหารไกเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให
ไกขับอาหารที่เหลือในระบบทางเดินอาหารออก เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ทําการใสอุปกรณเก็บมูล
ครอบบริเวณทวารหนักของไก ภายในถุงพลาสติกเก็บมูล มีกรดกํามะถันเขมขน 0.05 โมลาร
จํานวน 15 มิลลิลิตร เพื่อปองกันการเนาเสีย และการสูญเสียไนโตรเจนของมูลและปสสาวะในรูป
ของแกส และใชถาดอลูมิเนียมซึ่งหุมถุงพลาสติกดําไวรองรับใตกรงทดลองอีกครั้ง เพื่อปองกันการ
ตกหลนของมูลและปสสาวะ ทําใหสามารถเก็บมูลและปสสาวะไดทั้งหมด การอดอาหารไกในชวง
ที่ 1 ของการทดลองทํากอนปอนวัตถุดิบ และหลังจากปอนวัตถุดิบแลว
การเก็บมูลและปสสาวะ ทําการเก็บมูลและปสสาวะ 2 ครั้ง โดยเก็บครั้งที่ 1 ที่ชั่วโมงที่
24 จากนั้นทําการเปลี่ยนถุงพลาสติกเก็บมูลใหม เก็บมูลและปสสาวะครั้งที่ 2 ที่ชั่วโมงที่ 48 รวม
ระยะเวลาในการเก็บมูลและปสสาวะทั้งหมด 48 ชั่วโมง (ภาพที่ 1) โดย ตลอดเวลา 48 ชั่วโมง ไก
จะไมไดรับอาหาร หลังจากดําเนินการเสร็จแลว ชั่งน้ําหนักไกทุกตัวอีกครั้งและใหไกกินอาหารไกไข
ตอไปเปนเวลา 5 วัน
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อดอาหาร 24 ชั่วโมง ใสอุปกรณเก็บสิ่งขับถาย เก็บสิ่งขับถายครั้งที่ 1

ชั่วโมงที่

-24

0

เก็บสิ่งขับถายครั้งที่ 2

24

48

ภาพที่ 1 ระยะเวลาในการอดอาหารและเก็บสิ่งขับถายของไกทดลอง
ชวงที่ 2 เปนการทดลองใหไกกินวัตถุดิบอาหารสัตวทั้ง 4 ชนิด โดยวิธีการปอนวัตถุดิบ
ครั้งละ 1 ชนิดใหกับไกจํานวน 10 ตัว แบงเปน 2 ระยะ คือ
ระยะกอนการทดลอง (preliminary period) โดย 5 วันแรก ใหไกกินอาหารผสมสูตร
อาหารไกไขอยางเต็มที่ และหลังจากนั้นฝกปอนวัตถุดิบอาหารที่ใชทดลองใหไกกินเปนเวลา 4 วัน
เพื่อใหไกคุนเคยกับการปอนและกลืนอาหารไดเองตามธรรมชาติ ปริมาณวัตถุดิบที่ใชปอน คือ 40
กรัมตอตัว โดยปอนรวมกับแปงขาวโพด ในอัตราสวน วัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียม 2 สวน
(20 %) แปงขาวโพด 8 สวน (80%) (Maroon and Consuelo, 1993) นั่นคือใชแปงขาวโพดเทากับ
32 กรัม และวัตถุดิบเทากับ 8 กรัม
ระยะทดลอง (experimental period) เริ่มตนดวยการชั่งน้ําหนักไกทั้ง 10 ตัว จากนั้นอด
อาหารไกเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใหไกขับอาหารที่เหลือในระบบทางเดินอาหารออกใหหมด เมื่อ
ครบ 24 ชั่วโมง ทําการปอนวัตถุดิบชนิดที่ 1 คือ ไดแคลเซียมฟอสเฟต เมื่อปอนเสร็จทําการใสถุง
พลาสติกเก็บมูลครอบบริเวณทวารหนักของไก สําหรับการเก็บมูลและปสสาวะ 2 ครั้ง คือ ชั่วโมงที่
24 และชั่วโมงที่ 48 ดังแสดงในภาพที่ 2 เมื่อเก็บมูลและปสสาวะเสร็จแลวจึงชั่งน้ําหนักไกอีกครั้ง
อดอาหาร 24 ชั่วโมง

ปอนอาหาร

เก็บสิ่งขับถายครั้งที่ 1 เก็บสิ่งขับถายครั้งที่ 2

ชั่วโมงที่
-24
0
24
ภาพที่ 2 ระยะเวลาในการปอนและเก็บสิ่งขับถายของไกทดลอง

48
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หลังจากนั้นใหไกกินอาหารผสมสูตรอาหารไกไขอยางเต็มที่เปนเวลา 5 วัน เพื่อใหไกฟนตัว
เมื่อครบ 5 วัน ทําการชั่งน้ําหนักไกทั้ง 10 ตัว แลวอดอาหารไกเปนเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่ว
โมง ทําการปอนวัตถุดิบชนิดที่ 2 คือ เปลือกหอย เมื่อปอนเสร็จทําการใสถุงพลาสติก (ชนิดทน
รอน) ครอบบริเวณทวารหนักของไก เก็บมูลและปสสาวะในชั่วโมงที่ 24 และชั่วโมงที่ 48 แลวจึงชั่ง
น้ําหนักไกอีกครั้ง หลังจากนั้นใหไกกินอาหารผสมสูตรไกไขอยางเต็มที่เปนเวลา 5 วัน เพื่อใหไกฟน
ตัว เพื่อเตรียมการปอนวัตถุดิบตัวตอไป คือ หินปูน และ ยิปซั่ม ตามลําดับ โดยมีขั้นตอนตางๆ
เชนเดียวกับการปอนวัตถุดิบชนิดที่ 1 และ 2
ในระหวางการทดลองทําการเก็บมูลและปสสาวะของไกแตละตัวในแตละวันทําการเก็บขนที่
ปะปนอยูในถุงพลาสติกออกใหหมด จากนั้นจึงถายมูลและปสสาวะของไกแตละตัว ของแตละวัน
ลงในถุงพลาสติกทนรอนที่ทราบน้ําหนักที่แนนอน แลวจึงนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 60-70 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง หลังจากแหงแลวจึงเอาออกจากตูอบตั้งทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นบดใสขวดเก็บตัวอยางที่สะอาด ปดฉลากวัน เดือน ป และ
หมายเลขของตัวอยาง นําไปวิเคราะหหาปริมาณแคลเซียม เพื่อใชในการคํานวณหาคาการใช
ประโยชนไดของแคลเซียมจากวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิด โดยใชสูตรในการหาคาการใชประโยชนไดของ
แคลเซียมที่ Sibbald (1982) รายงานไว คือ
การใชประโยชนไดของแคลเซียม (%)
= ปริมาณ Ca ที่กิน – (ปริมาณ Ca ในมูลและปสสาวะของไกที่ไดรับอาหาร–ปริมาณ Ca ในมูลและปสสาวะของไกกลุมอดอาหาร)
ปริมาณ Caที่กิน

x 100
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ผลและวิจารณผลการทดลอง :
1. สวนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนแหลงแคลเซียม
สวนประกอบทางเคมีในวัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนแหลงแคลเซียมทั้ง 4 ชนิด แสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สวนประกอบทางเคมีในวัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียมทั้ง 4 ชนิด (% วัตถุแหง : % dry
matter basis)
สวนประกอบทางเคมี

วัตถุแหง
เถา
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม
ซัลเฟอร

ไดแคลเซียม
ฟอสเฟต
96.39
90.03
27.17
19.83
-

วัตถุดิบอาหารสัตว
เปลือกหอย
98.87
97.51
36.11
0.03
0.06
-

หินปูน

ยิปซั่ม

99.93
99.18
38.19
0.01
0.45
-

87.27
91.23
27.58
0.01
40.70

จากตารางที่ 4 พบวาปริมาณแคลเซียมในเปลือกหอย หินปูน ยิปซั่มและไดแคลเซียม
ฟอสเฟตมีคาเทากับ 36.11, 38.19, 27.58 และ 27.17% ตามลําดับ ปริมาณฟอสฟอรัสเทากับ
0.03, 0.01, 0.00 และ 19.83% ตามลําดับ สอดคลองกับ Guinotte และคณะ (1991) ที่รายงานวา
ปริมาณของแคลเซียมในเปลือกหอย และหินปูนเทากับ 33.5 และ 39.9% ตามลําดับ สวน
Underwood และ Suttle (1981) รายงานวาปริมาณแคลเซียมในเปลือกหอย หินปูน ยิปซั่ม และได
แคลเซียมฟอสเฟตเทากับ 38, 38, 23 และ 24% ตามลําดับ การที่ปริมาณแคลเซียมในเปลือกหอย
ที่วิเคราะหไดในการทดลองมีคาต่ํากวาคาของ Underwood และ Suttle (1981) อาจเปนเพราะ
เปลื อกหอยที่ นํามาวิ เ คราะห นั้ นเปนเปลือกหอยทะเลหลายชนิดรวมกัน ในขณะที่ขอมูลของ
Underwood และ Suttle (1981) เปนปริมาณแคลเซียมจากเปลือกหอยนางรมชนิดเดียว
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2. การประเมินคาการใชประโยชนไดของวัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียม โดยวิธีทางชีวภาพ
2.1 สมดุล แคลเซีย ม ค าสมดุลแคลเซียมของไกที่ไดรับวัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนแหลง
แคลเซียมทั้ง 4 ชนิด มีคาดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ปริมาณแคลเซียมที่กิน ปริมาณแคลเซียมที่ขับถาย และสมดุลแคลเซียมของไกที่ไดรับ
วัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียมทั้ง 4 ชนิด (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ชวงการทดลอง

แคลเซียมที่กิน แคลเซียมที่ขับถาย สมดุลแคลเซียม
(กรัมของวัตถุแหง) (กรัมของวัตถุแหง)

ชวงอดอาหาร
กอนทําการทดลองปอนวัตถุดิบ
0.117±0.129
หลังทําการทดลองปอนวัตถุดิบ
0.293±0.104
คาเฉลี่ยชวงอดอาหาร
0.205±0.124
ชวงทดลองปอนวัตถุดิบ
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
2.095
1.810±0.220
เปลือกหอย
2.855
1.706±0.290
หินปูน
3.053
2.432±0.430
ยิปซั่ม
1.925
1.500±0.220
หมายเหตุ : เครื่องหมาย – หมายถึงการสูญเสียแคลเซียมออกจากรางกาย
เครื่องหมาย + หมายถึงการสะสมแคลเซียมในรางกาย

-0.117±0.129
-0.293±0.104
-0.205±0.124
0.285±0.220
1.148±0.290
0.621±0.430
0.424±0.220

จากผลการทดลองในตารางที่ 5 พบวา แคลเซียมในมูลของไกกลุมอดอาหารมีคา -0.205
ซึ่งเปนแคลเซียมที่ขับออกจากเซลลภายในรางกาย เปนคาแคลเซียมที่สัตวตองการใชเพื่อการดํารง
ชีพ (Sibbald, 1982) สวนสมดุลแคลเซียมของไกกลุมที่กินวัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียมทั้ง 4
แหลง มีคาเปนบวกแสดงวามีการเก็บกักแคลเซียมไวในรางกาย โดยพบวาสมดุลแคลเซียมของไก
ที่กินเปลือกหอยมีคามากที่สุด รองลงมาคือ หินปูน ยิปซั่ม และไดแคลเซียมฟอสเฟต (1.148,
0.621, 0.424 และ 0.285 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับ Maroon และ Consuelo (1993) ที่ราย
งานวาปริมาณแคลเซียมที่เก็บไวในรางกายของไกที่กินเปลือกหอย (1.253 กรัม) มากกวาไกกลุมที่
กินหินปูน (0.898 กรัม)
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คาสมดุลแคลเซียมจะมีความผันแปรตามอายุและเพศของสัตว โดยเพิ่มศักดิ์ (2533) กลาว
วา เมื่อสัตวไดรับแคลเซียมเพียงพอ ในสัตวที่กําลังเจริญเติบโตจะมีคาสมดุลแคลเซียมเปนบวก
สวนในสัตวที่โตเต็มที่ ไมใหไข และไมตั้งทอง จะมีคาสมดุลแคลเซียมเปนศูนย จากการทดลอง
ครั้งนี้จะเห็นไดวาคาสมดุลแคลเซียมในไกที่ไดรับวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิดมีคาเปนบวก อาจเนื่องจากไกที่
ใชทดลองมีอายุประมาณ 1 ป ยังมีการเจริญเติบโตไมเต็มที่ จึงทําใหคาสมดุลแคลเซียมเปนบวก
นอกจากนั้นขนาดอนุภาคของวัตถุดิบที่ใชทดลองอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคาสมดุลแคลเซียม
ตางกัน โดย McNaughton และคณะ (1974) รายงานวาเปลือกหอยมีลักษณะอนุภาคเปนเกล็ด
และมีขนาดใหญทําใหมีอนุภาคบางสวนหรือสวนใหญตกคางอยูในกึ๋น ทําใหสวนที่ไหลผานทาง
เดินอาหารและถูกขับถายออกทางมูลมีนอย สวนอนุภาคของหินปูนมีลักษณะเปนผงละเอียด จึงมี
ความเปนไปไดวาอาจจะมีขนาดไมโตพอที่จะตกคางอยูในกึ๋นหรือตกคางอยูนอย ทําใหไหลผาน
ทางเดินอาหารเร็ว และถูกขับถายออกมาทางมูลมาก จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหคาสมดุล
แคลเซียมของเปลือกหอยสูงกวาหินปูน สวนสมดุลแคลเซียมของยิปซั่มและไดแคลเซียมฟอสเฟต
ต่ํากวาเปลือกหอยและหินปูน เนื่องจากยิปซั่มอยูในรูปของแคลเซียมซัลเฟตซึ่งมีการละลายและ
การแตกตัวเปนไอออนไดต่ํามาก (Price และคณะ, 1961) และมีอนุภาคขนาดเล็กทําใหไหลผาน
ทางเดินอาหารไดเร็ว แคลเซียมที่ไมละลายและไมถูกดูดซึมจึงถูกขับถายออกทางมูล
ดังนั้น
แคลเซียมที่พบในมูลจึงมาจากแคลเซียมในอาหารที่ไมถูกดูดซึมเปนสวนใหญทําใหแคลเซียมใน
มูลมีปริมาณสูง
2.2 แคลเซียมที่ใชประโยชนไดที่แทจริง คาแคลเซียมที่ใชประโยชนไดที่แทจริงของวัตถุดิบ
ที่เปนแหลงแคลเซียมทั้ง 4 ชนิด แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คาแคลเซียมที่ใชประโยชนไดที่แทจริงในวัตถุดิบอาหารสัตวทั้ง 4 ชนิด (คาเฉลี่ย±สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน)
วัตถุดิบอาหารสัตว
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เปลือกหอย
หินปูน
ยิปซั่ม

คาแคลเซียมที่ใชประโยชนไดที่แทจริง(%)
34.51±3.73
59.09±6.46
42.31±12.01
39.43±2.62

20

จากผลการทดลองพบวาเปลือกหอยมีคาการใชประโยชนไดของแคลเซียมสูงสุด (59.09%)
รองลงมาคือ หินปูน (42.31%) ยิปซั่ม (39.43%) และไดแคลเซียมฟอสเฟต (34.51%) ตามลําดับ
จากรายงานของ Maroon และ Consuelo (1993) พบวาคาแคลเซียมที่ใชประโยชนไดจากเปลือก
หอยมีคาสูงกวาหินปูนเชนกัน คือมีคา 65.72% และ 45.67% ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับรายงานของ Keshavarz (1991) ที่รายงานวาไกกลุมที่กินเปลือกหอยมีคาการใชประโยชนได
ของแคลเซียมสูงที่สุด คือ 47.6% รองลงมาคือหินปูนและยิปซั่มมีคาเทากับ 47.1 และ 33.8 %
ตามลําดับ
จากผลการทดลองจะเห็นไดวาแคลเซียมในรูปของแคลเซียมคารบอเนตในเปลือกหอย และ
หินปูน มีการใชประโยชนไดที่แทจริงสูงกวาในรูปของแคลเซียมซัลเฟตและไดแคลเซียมฟอสเฟต
โดยเสาวนิต (2538) ไดกลาววาแรธาตุในอาหารที่มีสภาพเปนไอออนอิสระสามารถดูดซึมไดทันที
สวน Price และคณะ (1961) รายงานวาแคลเซียมคารบอเนต (เปลือกหอย และหินปูน) จะเปลี่ยน
เปนแคลเซียมคลอไรด และแคลเซียมไบคารบอเนต ซึ่งสามารถละลาย (solubility) และแตกตัว
เปนไอออนไดดีในทางเดินอาหารทําใหมีโอกาสถูกดูดซึมไดมาก และขนาดอนุภาคของเปลือกหอย
ซึ่งอยูในทางเดินอาหารนานและตกคางอยูในกึ๋น
ยิ่งสงเสริมใหมีการดูดซึมแคลเซียมไปใช
ประโยชนไดมากกวาหินปูน McNaughton และคณะ (1974) ยังกลาวอีกวาการใชประโยชนไดของ
แคลเซียมจากเปลือกหอยและหินปูนขึ้นกับขนาดอนุภาค โดยอนุภาคตองมีขนาดใหญพอที่จะตก
คางอยูในกึ๋น และคอยๆ ปลอยแคลเซียมออกมาโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเปลือกไขในเวลา
กลางคืน การที่แคลเซียมตกคางอยูในทางเดินอาหารนานทําใหมีโอกาสถูกละลายและดูดซึมไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น โดย Anderson และคณะ (1984) รายงานวาไกสามารถเก็บกักแคลเซียมสวน
เกินที่มีขนาดปานกลาง (150-1000 micron) ในระบบทางเดินอาหารไดมากกวาอนุภาคขนาดเล็ก
Roland และคณะ (1986) กลาววาเปลือกหอยมีลักษณะอนุภาคเปนเกล็ดซึ่งใหญกวาอนุภาคของ
หินปูนที่เปนผงละเอียด ดังนั้นแคลเซียมที่ใชประโยชนไดของเปลือกหอยจึงสูงกวาหินปูน สวน
แคลเซียมซัลเฟต (ยิปซั่ม) มีการละลายไดและการแตกตัวเปนไอออนไดต่ํามาก อาจเนื่องมาจากมี
แคลเซียมที่อยูในรูปที่รวมกับสารอินทรียและสารประกอบที่ไมละลายสูง (Price, et al., 1961)
และอนุภาคขนาดเล็กทําใหไหลผานทางเดินอาหารไดเร็ว แคลเซียมที่ไมละลายและไมถูกดูดซึมจึง
ถูกขับถายออกทางมูล หรืออาจจะมีการเพิ่มการขับถายแคลเซียมออกทางไตมากกวาปกติ เนื่อง
จากความไมสมดุลของแรธาตุในรางกาย หรืออาจจะเปนไปไดทั้ง 2 กรณี (Keshavarz, 1991)

