
บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 
1.  ขาวโพด และกระบวนการผลิตขาวโพดน่ึงบีบแตก 
 
1.1  ขอมูลท่ัวไป 
 ขาวโพด มีช่ือวิทยาศาสตรวา ซีเมส (Zea mays) เปนพืชตระกูลเดียวกับหญา มีลําตนสูง 
โดยเฉล่ีย 2.2 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน 0.5-2.0 นิ้ว ถ่ินกําเนิด คือ แถบอเมริกาใต โดย
ไดมีการขุดพบซังขาวโพดและซากของตนขาวโพดที่กลายเปนฟอสซิลใกลแมน้ําในเม็กซิโก และ
แพรหลายจนปจจุบันนิยมปลูกท่ัวไปในแถบอเมริกา แคนาดา ฯลฯ โดยสามารถปลูกไดในสภาพท่ี
ภูมิอากาศแตกตางกันมาก ๆ และเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของสัตว เพราะสามารถนํามาเล้ียงสัตว
ไดท้ังตน ใบ และเมล็ด 
 สําหรับประเทศไทย ขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ จัดอยูในกลุมพืชท่ีผลิตเพื่อใช
ภายในประเทศ คนไทยรูจักนําขาวโพดมาเล้ียงสัตวต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดย ม.จ.สิทธิพร 
กฤษดากร ไดนําขาวโพดพันธุท่ีใชเล้ียงสัตวมาปลูกและทดลองเล้ียงสัตว ซ่ึงในขณะนั้นเปนท่ีรูจัก
กันนอย จนกระท่ังหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การใชขาวโพดเร่ิมแพรหลายข้ึนในหมูนักวิชาการ 
ท้ังนี้เนื่องจาก หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจไดนําการเล้ียงไกเชิงการคามาเร่ิมสาธิต และใชขาวโพดเปน
แหลงพลังงานเพ่ือกระตุนใหประชาชนปฏิบัติตาม ผูเล้ียงไกจึงรูจักใชขาวโพดมากข้ึนกวาเดิม แต
เนื่องจากระยะน้ันขาวโพดมีราคาสูงและหายาก จึงใชเปนเพียงสวนประกอบของอาหาร ซ่ึงมีรําและ
ปลายขาวเปนสวนใหญ แตในปจจุบันผูเล้ียงสัตวรูจักและใชขาวโพดกันมากข้ึน แมประเทศไทยจะ
มีการปลูกและผลิตเมล็ดขาวโพดในปหนึ่ง ๆ เปนปริมาณมากแตยังไมพอเพียงโดยผลผลิตรอยละ 
97 ของผลผลิตท้ังประเทศหรือประมาณ 4 ลานตันนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ซ่ึงมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 3.73 ตอป ในปเพาะปลูก 2549/50 ไทยมีเนื้อที่ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวทั้ง
ประเทศ 6.404 ลานไร ลดลงจากป 2548 ประมาณ 202,801 ไร หรือลดลงรอยละ 3.07 แตผลผลิต
รวมท้ังประเทศ 3.905 ลานตัน เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากป 2548 รอยละ 3.74 การที่เนื้อท่ีเพาะปลูกลดลง
นั้นเนื่องจากเกษตรกรในแหลงผลิตท่ีสําคัญปรับเปล่ียนไปปลูกมันสําปะหลัง ออย และยางพารา ซ่ึง
มีราคาจูงใจและใหผลตอบแทนท่ีดีกวา สําหรับแหลงผลิตท่ีสําคัญมีดังนี้ ภาคเหนือ ไดแก เชียงราย 
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พะเยา ลําพูน แพร นาน และพิษณุโลก โดยจะปลูกในพ้ืนท่ีเดิมและปลูกแซมสวนยาง ภาคเหนือ
ตอนลาง ไดแก กําแพงเพชร นครสวรรค เพชรบูรณ เกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกมันสําปะหลังและ
ออย ยกเวนจังหวัดตากมีพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึน โดยปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงปลูกใหญ ไดแก เลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา ซ่ึงเกษตรกรปรับเปล่ียน
ไปปลูกมันสําปะหลังในเกือบทุกจังหวัดเชนเดียวกัน สวนภาคกลางแหลงปลูกใหญอยูท่ี ลพบุรี 
สระบุรี และสระแกว ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญปรับเปล่ียนไปปลูกมันสําปะหลังเชนเดียวกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการท่ีผลผลิตตอไรและผลผลิตในภาพรวมของป 2549 เพิ่มข้ึน
เนื่องจากมีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอตลอดชวงระยะเวลาการปลูกประกอบกับขาวโพดเล้ียงสัตวมีความ
ตานทานโรคสูงข้ึน จึงใหผลผลิตเพิ่มข้ึน (พิเชษฐ, 2550)  
 
1.2  ชนิดของขาวโพด 

ขาวโพดท่ีใชเล้ียงสัตวในประเทศไทยมีหลายพันธุ มีเมล็ดต้ังแตสีขาว สีเหลือง  ไปจนถึงสี
แดง ขนาดของเมล็ดข้ึนอยูกับพันธุ โดยท่ัวไปมีเสนผาศูนยกลางอยูในชวง 0.5 – 0.8 ซม. กอนนํามา
เล้ียงสัตวจึงตองนํามาบดกอนเพื่อชวยใหการผสมงายข้ึนและสัตวมีการยอยไดดีข้ึน โดยท่ัวไป
ขาวโพดแบงออกเปน 5 กลุม (เกศินี, 2550) คือ  

1.  ขาวโพดเล้ียงสัตว หรือขาวโพดไร (Field corn)  ท่ีรูจกัในปจจุบันมีขาวโพดหวับุม 
(Dent corn) และขาวโพดหัวแข็ง (Flint corn) ซ่ึงเปนการเรียกตามลักษณะของเมล็ด 

     ขาวโพดหัวบุมหรือหัวบุบ  ขาวโพดชนิดนี้เม่ือเมล็ดแหงแลวตรงสวนหัวบนสุดจะมี
รอยบุมลงไป ซ่ึงเปนสวนของแปงสีขาว (White starch) ขาวโพดชนิดนี้นิยมปลูกกันมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแถบคอรนเบลท (Corn belt) สีของเมล็ดมีต้ังแตขาวไปจนถึงเหลืองมี
โปรตีนนอยกวาขาวโพดหัวแข็ง 

      ขาวโพดหัวแข็ง  ขาวโพดชนิดนี้สวนบนสุดของเมล็ดมักมีสีเหลืองจัดเม่ือแหงจะแข็ง
มาก  ภายในเมล็ดมีสารท่ีทําใหขาวโพดมีสีเหลืองจัด  เปนสารให สี ช่ือ  คริปโตแซนทีน 
(Cryptoxanthine) สารน้ีเม่ือสัตวไดรับเขาสูรางกายจะถูกเปล่ียนใหเปนวิตามินเอได  นอกจากนี้ยัง
ชวยใหไขแดงมีสีเขม ชวยใหไกมีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแขงสีเหลืองเขม เปนท่ีนิยมของตลาด 

2. ขาวโพดหวาน (Sweet corn) เปนขาวโพดที่คนใชรับประทาน ไมมีการแปรรูป  เมล็ด
มักจะใส และเหี่ยวเม่ือแกเต็มท่ี  เพราะมีน้ําตาลมาก กอนสุกจะมีรสหวานมากกวาชนิดอ่ืนๆ จึงเรียก
ขาวโพดหวาน 
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3. ขาวโพดค่ัว (Pop corn) เปนขาวโพดที่คนใชรับประทานโดยนํามาค่ัวใหเม็ดแตก บาน
ออก แตไมมีการแปรรูป เมล็ดคอนขางแข็ง และมีขนาดแตกตางกัน ในตางประเทศถาเมล็ดมี
ลักษณะแหลม เรียกวา ขาวโพดขาว (Rice corn) ถาเมล็ดกลม เรียกวา ขาวโพดไขมุก (Pearl corn) 

4.  ขาวโพดแปง (Flour corn) เมล็ดมีหลายสี เชน ขาว (ขุนๆ หรือปนเหลืองนิดๆ) หรือสีน้ํา
เงินคลํ้า หรือมีท้ังสีขาวและสีน้ําเงินคลํ้าในฝกเดียวกัน เนื่องจากกลายพันธุ พวกท่ีมีเมล็ดสีคลํ้าและ
พวกกลายพันธุ เรียกวา ขาวโพดอินเดียนแดง (Squaw corn) หรือเรียกไดอีกช่ือวาขาวโพดพื้นเมือง 
(Native corn) พวกขาวโพดสีคลํ้านี้จะมีไนอาซีน (Niacin) สูงกวาขาวโพดท่ีมีแปงสีขาว 

5.  ขาวโพดเทียน (Waxy corn) เปนขาวโพดท่ีคนใชรับประทานจะมีแปงท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
คือ นุม เหนียว เพราะในเนื้อแปงมีสัดสวนของอะไมโลเพคติน (Amylopectin) อยูมาก ในขณะท่ี
ขาวโพดอ่ืนๆ มีแปง อะไมโลส (Amylose) อยูสูง จึงทําใหแปงมีลักษณะคอนขางแข็ง        
 
1.3  องคประกอบทางเคมีของเมล็ดขาวโพด 

กองอาหารสัตว (2551ก) ไดรายงานวาขาวโพดเล้ียงสัตวมีความช้ืนประมาณ 13 % โปรตีน
ประมาณ 8-9 % ไขมันประมาณ 4 % มีเยื่อใยประมาณ 2.50 % และมีเถาประมาณ 1.30 %  
สอดคลองกับ จินดา (2539) ท่ีรายงานวา เมล็ดขาวโพดท่ีใชเล้ียงสัตวควรจะมีความช้ืนไมเกิน       
13 – 14 % มีวัตถุแหง 85.0 % โปรตีนรวม 8.7 % ไขมัน 3.9 % เยื่อใย 6.2 % เถา 1.20 % NFC     
60.2 % และ TDN 80.1 % ถาหากมีความช้ืนสูงกวานี้จะทําใหเกิดเช้ือราได  คุณคาทางอาหารของ
เมล็ดขาวโพดจัดอยูในเกณฑสูง โดยสวนใหญจะเปนแปงซ่ึงใชเปนแหลงพลังงานในอาหารสัตว มี
เยื่อใยตํ่า มียอดโภชนะยอยไดในปริมาณท่ีสูง แตมีโปรตีนในระดับตํ่า และเปนโปรตีนคุณภาพตํ่า 
เพราะมีกรดอะมิโนบางชนิดตํ่ากวาความตองการของสัตว ดังนั้นจึงจําเปนจะตองเสริมโปรตีนจาก
แหลงอ่ืนลงไปดวย 
 
1.4  ลักษณะการใชขาวโพดเล้ียงสัตว 
 พันทิพา (2547) ไดอธิบายถึงขาวโพดเล้ียงสัตววาใชไดหลายรูปแบบท้ังเปนอาหารหยาบ 
และอาหารขน โดยเฉพาะการใชในรูปอาหารขนใชไดท้ังเมล็ด เพื่อเปนแหลงของพลังงานและ
แหลงเสริมโปรตีน ลักษณะการใชขาวโพดเล้ียงสัตวแบงออกไดดังนี้  คือ  

1.  เมล็ดขาวโพดบด (Ground corn, Cracked corn หรือ Corn meal) โดยปกติหมายถึงเมล็ด
ขาวโพดที่สีออกจากฝกแลวนํามาบด หรือทําใหแตกออก  การบดไมควรบดใหละเอียดเกินไป 
เพราะสัตวไมชอบกิน  ขาวโพดท่ีบดแลวจะเก็บไวไดนานตองมีความช้ืนไมเกิน 12 % ขาวโพดบด
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ผสมอาหารไดดีถึง 70 – 80 %โดยไมเปนอันตรายตอสัตว ถือวาเปนอาหารช้ันดีมักนิยมบดใชเองใน
ฟารม 

ในตางประเทศ ขาวโพดบดจากกรรมวิธีการผลิตในปจจุบัน หมายถึงขาวโพดท่ีแยกเอา
สวนของเปลือกนอกของเมล็ด (Hull) และสวนจุดงอกหรือคัพภะ (Germ) ของเมล็ดออกไปแลว
นํามาบด เมล็ดขาวโพดบดไมควรมีส่ิงแปลกปลอมมากเกิน 4 % ส่ิงที่มักปนมาคือ ซังและเปลือก
ขาวโพด 

สําหรับการเก็บเมล็ดขาวโพด จะตองเก็บในลักษณะท่ีเมล็ดแหงจริงๆ เมล็ดขาวโพดนยิมใช
เปนอาหารสุกร โค สัตวปก มา ลอ และแพะ-แกะ และนอกจากน้ีใชหมักทําแอลกอฮอล และ
ประกอบเปนอาหารคน ทําแปงขาวโพด สกัดเอาน้ํามันขาวโพด ทําน้ําหวานจากขาวโพด น้ําตาล
หรือน้ําสมจากขาวโพด หรือบริโภคในรูปขาวโพดทั้งฝก หรือขาวโพดค่ัว นอกจากจะนิยม
รับประทานโดยไมแปรรูปแลวอาจนํามาทําเปนเครื่องกระปอง หรือตางประเทศนิยมแชแข็งเก็บไว
บริโภค คุณคาทางโภชนะของขาวโพดท่ีปลูกในอเมริกา คอนขางจะแปรปรวนขึ้นอยูกับพันธุ และ
สถานท่ีปลูก ขาวโพดมีวิตามินเอสูงมาก แตมีวิตามินบีรวมตํ่า กอนจะบดขาวโพดตองเลือกส่ิง
แปลกปลอมออก 

2.  ขาวโพดบดท้ังฝกโดยแกะเปลือกออกแลว (Corn and cob meal หรือ Ground ear corn) 
โดยปกติจะมีซังติดมาตามธรรมชาติประมาณ 20 % เปนอาหารท่ีเบาฟาม มีกากมากข้ึนเม่ือเทียบกับ
เมล็ดขาวโพดบด เหมาะสําหรับแมโค พอพันธุโคเนื้อ โคนม ในสุกรอุมทองเพื่อกันอวน แตไม
เหมาะสําหรับสุกรขุน อยางไรก็ตามซังขาวโพดก็ยังมีคุณคาทางอาหารสูงกวาฟางขาว แมวาโปรตีน
จะยอยคอนขางยาก เนื่องจากซังขาวโพดยอยยาก การบดขาวโพดท้ังฝก ถาบดละเอียด หมายถึง
ขาวโพดตองสามารถผานตะแกรงเบอร 4 ไดท้ังหมด และผานเบอร 10 ได 50 % บางคร้ังจะมีการ
บดขาวโพดท้ังฝกโดยไมแกะเปลือกออก กรณีนี้จะมีเยื่อใยมากข้ึน คุณคาทางอาหารจะนอยกวาท่ี
กลาวมา 

3.  ขาวโพดท้ังฝกรวมเปลือก อาจใหสัตวกินโดยเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม และมีอาหาร
โปรตีน วิตามิน แรธาตุใสรางตางหาก ขาวโพดท่ีไมไดแกะเปลือกออกน้ีจะปองกันตัวเพล้ียไดดี 
ขาวโพดท้ังฝกท่ีเก็บในโรงเก็บควรมีความช้ืนไมเกิน 14 % ซ่ึงในระยะท่ีปลิดฝกจะมีความช้ืนต้ังแต 
16-30 % การใหขาวโพดท้ังฝกใชไดดีในพวกสัตวเค้ียวเอ้ือง 

4.  ซังขาวโพดบด (Cob meal หรือ Ground corn cob ) หมายถึง ฝกขาวโพดท่ีกะเทาะเมล็ด
ออกแลวนํามาบดเล้ียงสัตวเค้ียวเอ้ือง เชน โคนม หรือพอโค แมพันธุโคเน้ือ เพื่อปองกันไมใหสัตว
เค้ียวเอ้ืองอวนเกินไป และยังชวยเพิ่มปริมาณไขมันนมใหสูงข้ึน เพราะเปนอาหารท่ีมีเยื่อใยสูงแตยัง
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มีคุณคาสูงกวาฟางขาว นิยมใชเม่ือขาดแคลนหญาสด แตเนื่องจากซังขาวโพดยอยยาก ดังนั้น กอน
นํามาเล้ียงสัตวเค้ียวเอ้ืองจะตองผานกรรมวิธี หรือเสริมวัสดุอ่ืน เชน 

ก.  บดจนละเอียด 
ข.  มีอาหารเสริมโปรตีนอยางเพียงพอ (เพื่อชวยเพิ่มจุลินทรียในทางเดนิอาหาร) 
ค.  ใชอาหารทีมี่แปงท่ีละลายไดหรือยอยงายผสมดวย 
ง.   เสริมแรธาตุโดยเฉพาะฟอสฟอรัส ซ่ึงสัตวมักขาดหากใดรับซังขาวโพดบดใช

เล้ียงสัตวเค้ียวเอ้ืองไดแตไมเหมาะกับสุกร ไก นอกจากนํามาเปนวัสดุรองพื้นคอก อัตราท่ีใชเล้ียงวัว
ไดผลดีใกลเคียงกับหญาสด คือ 2 กก./ วัน 

5.  ขาวโพดบดชนิดหยาบ (Screened cracked corn หรือ Screened corn หรือ Screened corn 
chop) หมายถึง ขาวโพดที่ถูกนํามารอน เพื่อแยกเอาสวนท่ีละเอียดหรือมีขนาดเล็กออกไป สวนท่ี
เหลือจะมีขนาดใหญ จึงเรียก สกรีน แครก คอรน  ซ่ึงในท่ีนี้เรียกเปนขาวโพดบดชนิดหยาบ ไมควร
มีส่ิงแปลกปลอมเกิน 4 %  
 6.  ปลายขาวโพด (Corn grits หรือ Hominy grits) เปนสวนท่ีแข็งมากของเมล็ดขนาดกลาง
ซ่ึงอาจมีสวนของรําและบริเวณท่ีงอกเปนตนขาวโพด (Germ) ปนมาบางเล็กนอย หรือไมมีเลย แปง
สวนท่ีแข็งมากนี้มีสีเหลืองและสีขาวหรืออยางใดอยางหนึ่ง มีไขมันไมเกิน 4% ถาเมล็ดสีขาวจะ
เรียก (White corn grits) ถาเปนสีเหลืองเรียก (Yellow corn grits)  
 7.  ผลพลอยไดจากการทําแปงขาวโพด  ในการทําแปงขาวโพดจะมีผลพลอยไดหลายชนิด 
ท่ีมีโปรตีนสูง จึงเปนแหลงโปรตีนอีกชนิดหนึ่ง ดังเชน  
  ก. โฮมินีฟด (Hominy feed ) เปนสวนผสมของรําขาวโพด สวนของเจิรมและสวน
ท่ีเปนแปง ไมวาจะเปนสีขาวหรือเหลือง  ซ่ึงเปนผลิตผลขางเคียงจากการผลิต คือเมล็ดขาวโพดบดท่ี
ขัดเอาสวนเปลือกผิว และเจิรมออกไปแลว ผูคนนิยมนําไปตมบริโภค เรียก ( Table corn meal) โฮ
มินีฟดนี้จะมีไขมันอยูไมนอยกวา 4%ไดมีการทดลองพบวามีไขมันอยูต้ังแต 4.3-7.8 % คา ME 
ต้ังแต 2618-3366 Kcal ME/kg. ท่ีความช้ืน 10% ถาใชสารเคมีสกัด (Solvent extracted hominy feed) 
จะใหพลังงานตํ่ากวานี้ทําใหมีคุณคาทางอาหารนอยลง มีกรดไขมันลิโนเลอิกมากพอสมควร 
สามารถใชแทนขาวโพดในสูตรอาหารปศุสัตว และใชแทนเมล็ดธัญพืชในสูตรอาหารสัตวปกได 
  ข.  คอรนแพลนทพัลพ (Corn plant pulp) เปนกากขาวโพดท่ีไดจากการคั้นเอาน้ํา
ขาวโพดออกไปแลว นํามาทําใหแหง สวนน้ําขาวโพดนําไปทําน้ําเช่ือมหรือน้ําตาลตอไป 
  ค. ฮีทโปรเสสคอรน (Heat process cord) คลายขาวโพดบดท้ังฝก แตช่ือเรียก
ตางกันตามการทํา โดยนําขาวโพดท้ังฝกยังไมแกะเปลือกมานึ่งภายใตความดัน หรืออบใหแหงดวย
ความรอนโดยตรง แลวบดหรืออัดเม็ด หรือทับเปนแผน แบนๆ เชน corn flake 
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1.5  คุณภาพของผลิตภัณฑขาวโพดอาหารสัตว 
 คุณภาพของขาวโพดอาหารสัตวเปนส่ิงท่ีสําคัญ Brooker et al., (1982) ไดสรุปเกณฑ
กําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑขาวโพดไวดังนี้ คือ  
 1.  คุณภาพของโปรตีนในสวน germ ของขาวโพดตองเหมาะสมกับความตองการของสัตว  
เพราะ 22 เปอรเซ็นตของโปรตีนในขาวโพดจะมาจาก germ ดังนั้นการเพ่ิมปริมาณ germ ในเมล็ด
จะเปนการเพิ่มคุณภาพของขาวโพดดวย 
 2.  ขาวโพดควรมีโปรตีนท่ีช่ือ zein อยูนอย เพราะ zein มี lysine และ tryptophan ตํ่า  การที่
ไมมี zein อยูจะทําใหปริมาณของกรดอะมิโน 2 ตัวนี้เพิ่มข้ึน 

3.  เมล็ดขาวโพดอาหารสัตวจะตองไมมีความช้ืนสูง มีเปอรเซ็นตแตกเสียหายและถูก
ทําลายตํ่า มีเปอรเซ็นตน้ําหนักสูง มีเปอรเซ็นตแปงและไขมันสูง มีคุณภาพของโปรตีนสูง ไมมีมอด
และแมลงทําลาย และตองมีคุณคาทางอาหารสูง 
 
1.6  ปจจัยท่ีชวยในการแปรรูปเมล็ดขาวโพด 

ปจจัยท่ีชวยในการแปรรูปเมล็ดขาวโพดมีหลายชนิด โดยท่ัวไปนิยมใชวิธีการทางฟสิกส 
เชน การบด บีบ ใชความรอน และเพิ่มความช้ืน ดังมีรายงานวาการเพ่ิมความช้ืนใหกับเมล็ดขาวโพด
โดยการแชน้ํา 12-24 ช่ัวโมงจะชวยทําให endosperm และ waxy coat นิ่มข้ึน endogenous enzyme 
ภายในเมล็ดจะเร่ิมทํางาน มีผลทําให soluble protein เพิ่มข้ึนและเมล็ดมีความนุมมากข้ึน ใน
ระหวางท่ีแชน้ําเม็ดแปงจะดูดซึมน้ําจนเกิดสมดุลระหวางความช้ืนภายในเม็ดแปงกับความช้ืนใน
บรรยากาศ (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2546) การเพิ่มอุณหภูมิโดยการอบดวยไอน้ํา 100 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15-20 นาที จะทําใหแปงสุกและเกิด gelatinization เม่ือน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือยๆ 
น้ําสวนหนึ่งจะถูกดูดซึมเขาไปในสวนท่ีเปน amorphous area ของเม็ดแปงทําใหเม็ดแปงพองขยาย
ใหญข้ึน และเม่ืออุณหภูมิสูงถึงจุดๆ หนึ่งท่ีทําให hydrogen bond ท่ีเช่ือมตอโมเลกุลของแปงเขา
ดวยกันแตกออกและกลับคืนสูสภาพเดิมไมได เรียกวา gelatinization ซ่ึงจะมีผลดีตอการตอบสนอง
ตอเอนไซมชนิดตางๆ ท่ีเขามายอย (เทอดชัย, 2548) สอดคลองกับ Mertens (1992) ท่ีกลาววา
โครงสรางของขาวโพดท่ีผานความรอนจะถูกทําลายและทําใหพันธะแตกออกจากกันทําใหเกิด 
gelatinization จุลินทรียสามารถเขายอยแปงไดดีข้ึน สามารถใชคารโบไฮเดรตไดเพิ่มข้ึน อีกท้ังการ
เพิ่มความรอนจะทําใหคารโบไฮเดรตไหลผานของ (by pass carbohydrate)ไปสูลําไสเล็กไดมากข้ึน 
ทําใหการยอยไดในลําไสเล็กเพิ่มข้ึนดวย ซ่ึงจะทําใหสัตวไดรับพลังงานโดยตรง  
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 กรรมวิธีท่ีใหความรอน (heat processing) แบบเปยก (wet heat) จะชวยทําใหการยอยได
ของขาวโพดสูงข้ึนโดยมีการยอยไดในกระเพาะรูเมนเฉล่ีย 78±12.5% (Armstrong, 1972) 
สอดคลองกับ Theurer (1996) ท่ีกลาววาการแปรรูปขาวโพดโดยผานความรอนจะทําใหการยอยได
ของแปงในกระเพาะรูเมนและลําไสเล็กดีข้ึน ชวยใหตับผลิตกลูโคสเพิ่มข้ึน 16 % และชวยใหตอม
น้ํานมดูดซึมกลูโคสเพิ่มข้ึน 18 % รวมท้ัง amino acid nitrogen ดูดซึมเพิ่มข้ึน 42 % ทําใหปริมาณ
น้ํานมและโปรตีนในน้ํานมเพิ่มข้ึนมากกวาการเสริมขาวโพดท่ีไมไดแปรรูปโดยผานความรอน  
 
1.7  เมล็ดขาวโพดน่ึงบีบแตก (Steamed cracked corn) 
 เมล็ดขาวโพดนึ่งบีบแตก คือ เมล็ดขาวโพดท่ีนําไปแชน้ําและผานความรอนโดยการนึ่งแลว
นําไปบีบใหแตกดวยเคร่ือง roller mill ซ่ึงสามารถปรับอัตราการไหลของเมล็ดและแรงกดของ 
roller ได ดังภาพ 2.1 ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีขนาดเล็ก หรือใหญตางกัน การบีบใหเมล็ดขาวโพด
แตกออกแตไมละเอียด จะทําใหโคสามารถใชประโยชนไดดีกวาการบดละเอียดซ่ึงจะเปนฝุนผง
มากเกินไป ทําใหสัตวระคายเคืองระบบหายใจได  องคประกอบทางเคมีของเมล็ดขาวโพดน่ึงบีบ
แตกจากรายงานตางๆ แสดงในตาราง 2.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1  การบีบเมล็ดขาวโพดดวยเคร่ือง roller mill  
Figure 2.1  Cracking corn by roller mill  
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ตาราง 2.1  องคประกอบทางเคมี (รอยละของวัตถุแหง) ของเมล็ดขาวโพดน่ึงบีบแตกจากรายงาน  
                  ตางๆ 
Table 2.1  Chemical composition (%DM) of steamed cracked corn from different sources 

DM OM CP EE NDF ADF NFC TDN DE NEL Reference 
(%) % DM (Mcal/kgDM)  
85.9 84.2 8.3 4.3 11.2 5.9 - 88.3 2.8 1.7 Cunilleras et al. (2004) 
92.4 90.7 7.8 3.6 11.3 3.2 70.6 - - 1.9 Delahoy et al. (2003) 
85.8 84.1 10.4 4.5 7.4 2.2 75.9 - - - Wilkerson et al, (1997) 

  
 จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นไดวาเมล็ดขาวโพดน่ึงบีบแตกมีคุณคาทางโภชนะอยูในระดับปาน
กลางถึงสูง ดังจะเห็นไดจากระดับของโปรตีน ซ่ึงมีคาต้ังแต 7.8 – 10.4 % มีคา NFC ต้ังแต 70.6 – 
75.9 % มีคาโภชนะยอยไดรวมเทากับ 88.3 % มีคา DE เทากับ 2.8 เมกะแคลอร่ีตอกิโลกรัม และมีคา 
NEL ตั้งแต 1.7 – 1.9 เมกะแคลอร่ีตอกิโลกรัม 
 
2.  ผลของการบีบเมล็ดขาวโพดใหแตกตอการยอยไดในระบบทางเดินอาหารโคนม 
 
2.1  การยอยสลายของเมล็ดขาวโพดบีบแตกในกระเพาะรูเมน 
 น้ําตาลท่ีเกิดจากการสลายตัวของคารโบไฮเดรตจะถูกจุลินทรียในกระเพาะรูเมนนําไปใช
ประโยชนทันที ไดผลผลิตสวนใหญ คือ VFA, CO2 และ methane โดยคารโบไฮเดรตจะถูกเอนไซม 
α - amylase ของจุลินทรียยอยตรงตําแหนง α - 1,4 - glycosidic linkage ได maltose และ 
oligosaccharides ท่ีประกอบดวยสวนท่ีเปนรอยตอตรงตําแหนง α - 1,6 - glycosidic linkage ของ
กิ่งกานสาขาของ amylopectin ซ่ึงจะถูกยอยตอโดยเอนไซม oligo α - 1,6 - glucosidase แลว
maltose จะถูกยอยโดยเอนไซม maltase และ maltose phosphorylase ไดเปน glucose ซ่ึงจะ
เปล่ียนเปน pyruvate และ VFA ตามลําดับ (เทอดชัย, 2548) คารโบไฮเดรตจะถูกยอยเปนกรดไขมัน
ระเหยได โดยเฉพาะกรด propionic และ butyric การแปรรูปขาวโพดโดยการนึ่งแลวบีบแตกกอนท่ี
จะนํามาใชเล้ียงสัตว จะทําใหอัตราสวนของกรด propionic : butyric เพิ่มข้ึน (Armstrong, 1968, 
Armstrong and Presscott, 1971; อางโดย เทอดชัย, 2548)   

ในขณะเดียวกันการเพ่ิมจํานวนประชากรของจุลินทรียหรือการสังเคราะหโปรตีนจาก       
จุลินทรียก็ข้ึนอยูกับปริมาณอาหารท่ีถูกหมักยอยในกระเพาะรูเมนดวย การหมักยอยขาวโพดบีบ
แตกในบริเวณนี้จะใหผลผลิตท่ีเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญสําหรับจุลินทรีย ซ่ึงถามีการยอยสลาย
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นอยเกินไปจะทําใหไดพลังงานสําหรับจุลินทรียลดนอยลงดวย ดังนั้นการแปรรูปขาวโพดท่ีชวยทํา
ใหเปอรเซ็นตการยอยสลายของแปงเพิ่มข้ึน เชน การนึ่งจะมีผลใหไดแหลงพลังงานสําหรับ            
จุลินทรียเพิ่มมากข้ึนสอดคลองกับ Ekinci and Broderick (1997) ท่ีรายงานวาขาวโพดท่ีไดผานการ
แปรรูปดวยความรอนจะชวยทําใหการยอยไดในกระเพาะรูเมนและลําไสเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
ชวยใหจุลินทรียสามารถใช NPN ในการสังเคราะห microbial protein เพิ่มข้ึน เชนเดียวกับ Reis and 
Combs (2000) ท่ีรายงานวาขาวโพดนึ่งบีบแตกท่ีผานความรอนแลวบีบดวยเคร่ือง roller mill 
สามารถยอยไดดีในกระเพาะรูเมนและเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย ทําใหปริมาณน้ํานมเพิ่มข้ึน  
อยางไรก็ดีการแปรรูปขาวโพดควรทําในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มพลังงานจากสวนท่ีขาดแคลน
จากการยอยสลายคารโบไฮเดรตประเภทโครงสราง (structural carbohydrate) ใหอยูในระดับท่ี
พอเพียงตอการสังเคราะหโปรตีนของจุลินทรียใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเทานั้น  แตถามีการแปรรูป
ในระดับท่ีทําใหแปงถูกยอยเปน VFA มากเกินความตองการแลว VFA จะถูกดูดซึมเขาสูรางกาย
และนําไปสรางเปนกลูโคสใหมโดยอาศัยขบวนการ gluconeogenesis ซ่ึงจะทําใหพลังงานท่ีไดมี
ปริมาณนอยกวาการดูดซึมในรูปของกลูโคสจากลําไสเล็กโดยตรง (เทอดชัย, 2548)       
 
2.2  การยอยเมล็ดขาวโพดบีบแตกในลําไสเล็ก 
 เมล็ดขาวโพดบีบแตกท่ีผานมาสูลําไสเล็กสวนใหญจะเปนแปงท่ีเหลือจากการยอยสลาย
ของจุลินทรียภายในกระเพาะรูเมน ดังนั้นปริมาณขาวโพดบีบแตกท่ีเขามาในบริเวณน้ีจะมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับอัตราการยอยสลายของแปงภายในกระเพาะรูเมนเปนสําคัญ  การยอยไดของขาวโพด
บีบแตกในบริเวณนี้เกิดจากเอนไซมของตัวสัตวเอง ไดแก α - amylase, maltase และ oligo – 1, 6 – 
glucosidase จากลําไสเล็กและตับออน นอกจากนี้ยังพบเอนไซม glucoamylase ท่ีผลิตจากผนังลําไส
ของโค - กระบือ (bovine) สามารถยอยแปงใหเปนกลูโคสไดโดยตรง  
 การยอยเมล็ดขาวโพดบีบแตกในลําไสเล็กนี้จะไดกลูโคส ซ่ึงสามารถดูดซึมไปใชเปน
แหลงพลังงานโดยตรงสําหรับสัตว ซ่ึงมีความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวท่ีอยูในชวงเวลาท่ี
ตองการพลังงานปริมาณมากในการสรางผลผลิต เชน โคนมท่ีอยูในชวงการใหน้ํานมสูงสุด (peak 
of lactation) หรือโคนมท่ีใหน้ํานมปริมาณมาก (high yielding cow) เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการนําเอาพลังงานไปใชแลวปรากฏวา การนําพลังงานไปใชประโยชนโดยการดูดซึมกลูโคส
จากลําไสเล็กมีประสิทธิภาพสูงกวาการยอยสลายขาวโพดบีบแตกภายในกระเพาะรูเมนถึง 42 % 
(Owens et al., 1986) จึงทําใหมีการสะสมพลังงานในรางกาย (energy retention) ดีข้ึน สอดคลองกับ 
Theurer et al. (1997) ท่ีกลาววาการยอยไดของแปงท่ีลําไสเล็กจะมีประสิทธิภาพสูงกวาการยอย
สลายท่ีกระเพาะรูเมน 
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 2.3  การยอยสลายเมล็ดขาวโพดบีบแตกในลําไสใหญ 
 ขบวนการยอยสลายขาวโพดบีบแตกและผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในบริเวณนี้จะคลายคลึงกับท่ี
เกิดข้ึนภายในกระเพาะรูเมน แตจุลินทรียท่ีเกิดข้ึนจะไมถูกรางกายนําไปใชประโยชน มันจะถูกขับ
ออกจากรางกายพรอมกับมูล เนื่องจากจุลินทรียมีโปรตีนเปนสวนประกอบอยูในปริมาณท่ีสูง 
ดังนั้นโปรตีนท่ีถูกขับออกมาในมูลสวนหน่ึงจึงมีท่ีมาจากจุลินทรียเหลานี้ดวย ในกรณีท่ีสัตวเค้ียว
เอ้ืองไดรับขาวโพดบีบแตกเปนจํานวนมากจะทําใหการยอยสลายภายในกระเพาะรูเมนถูกจํากัดอยู
ในระดับหนึ่ง ทําใหมีขาวโพดบีบแตกเดินทางเขามาในลําไสเล็กเปนจํานวนมากข้ึน และถึงแมวา
การยอยและการดูดซึมขาวโพดบีบแตกในรูปของกลูโคสจากลําไสเล็กจะมีมากก็ตาม แตก็จะมี
ขาวโพดบีบแตกเขาไปถึงลําไสใหญในปริมาณท่ีสูงดวย ซ่ึงจะเปนแหลงพลังงานสําหรับจุลินทรีย
ไดเปนอยางดีรวมกับแหลงของไนโตรเจนท่ีมาจาก endogenous protein ไดแก ยูเรีย ผนังของ
ทางเดินอาหารท่ีสลายตัวออกมา และเอนไซมบางชนิด ทําใหมีจุลินทรียเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะถูกขับถาย
ออกนอกรางกาย ทําใหปริมาณโปรตีนท่ีถูกขับถายออกมาในมูลสูงตามไปดวย แตจะทําใหปริมาณ
โปรตีนท่ีถูกขับออกมาในปสสาวะมีนอยลง เนื่องจากไนโตรเจนสวนหนึ่งถูกนําไปสรางจุลินทรีย
ดังท่ีไดกลาวมาแลว โปรตีนจากจุลินทรียท่ีถูกขับออกมาพรอมกับมูลในปริมาณท่ีมากน้ีจะทําให
เกิด associative effect ตอการคํานวณคาการยอยไดของโปรตีน ทําใหไดคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน 
(เทอดชัย, 2548) 
 ปริมาณการยอยสลายขาวโพดบีบแตกในลําไสใหญพบวามีสูงถึง 15 % ของท่ีถูกยอย
ท้ังหมดในรางกาย หรือ 13% ของปริมาณขาวโพดบีบแตกท้ังหมดท่ีสัตวไดรับซ่ึงเปนการสูญเสีย
ประโยชนสวนหน่ึงในรูปของจุลินทรียท่ีถูกขับถายออกไปพรอมกับมูล ถึงแมวากรดไขมันระเหย
ไดท่ีเกิดข้ึนสวนหนึ่งจะสามารถถูกดูดซึมในบริเวณนี้ก็ตาม (Hoover, 1978) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การนําธัญพืชท่ีมีแปงเปนสวนประกอบอยูเปน
จํานวนมากมาใชเล้ียงสัตวเค้ียวเอ้ืองควรจะมีกรรมวิธีท่ีทําใหแปงถูกยอยไดมากท่ีสุด และส้ินสุด
ภายในขอบเขตของลําไสเล็ก โดยมีการนําเอาพลังงานไปใชประโยชนท้ังภายในกระเพาะรูเมน และ
ลําไสเล็กไดอยางสมบูรณ จึงจะทําใหการใชแปงมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.  การยอยสลายโปรตีนและยูเรียในกระเพาะรูเมน 
 การสลายตัวของโปรตีนแบงออกเปน 2 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนแรกจะเกิดขบวนการ 
proteolysis แยกรอยตอของโครงสรางโปรตีนดวยวิธี hydrolyse ตรง peptide bond ทําใหได peptide 
และ กรดอะมิโนบางสวนออกมากอนท่ีจะเขาสูข้ันตอนตอไปท่ีเปนการสลายตัวของกรดอะมิโน
โดยขบวนการ deamination ไดเปนกรดอินทรีย เชน α - keto acid และแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงจะถูก
จุลินทรียนําไปใชในการสังเคราะหโปรตีน นอกเหนือจากโปรตีนสวนหนึ่งท่ีไดจากการรวมตัวกัน
ของกรดอะมิโนจากอาหารโดยตรง  กรดอะมิโนบางสวนจะถูกดูดซึมผานผนังกระเพาะ รูเมน  

สวนการยอยสลายของยูเรียในกระเพาะรูเมนเกิดจากเอนไซม urease จากแบคทีเรียซ่ึงจะ
เกิดอยางรวดเร็วไดแอมโมเนีย จากนั้นแอมโมเนียจะถูกจุลินทรียนําไปทําปฏิกิริยากับ keto acid ท่ี
ไดจากการยอยสลายคารโบไฮเดรต  กลายเปนกรดอะมิโนซ่ึงจะถูกสรางเปนโปรตีนของจุลินทรีย
แลวถูกยอยและดูดซึมตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 2.2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  การสลายยูเรียและการสรางโปรตีนในทางเดนิอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง (บุญลอม, 2546) 
Figure 2.2  Degradation of urea and protein synthesis in ruminant GI tract (Boonlom, 2546) 
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การที่แอมโมเนียจะถูกนํามาสรางโปรตีนไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับอัตราการสลายตัว
ของยูเรียไปเปนแอมโมเนียและอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตท่ีสลายตัวไดสูงเพื่อใชเปนแหลงพลังงาน
ในการสรางโปรตีนของจุลินทรีย (บุญลอม, 2546) 
 แอมโมเนียท่ีไมไดถูกนําไปสังเคราะห microbial protein จะถูกดูดซึมผานกระเพาะรูเมน
เขาสู portal vein แลวสงไปยังตับ ซ่ึงยูเรียท่ีเกิดข้ึนจะกระจายไปตามระบบไหลเวียนของรางกายจน
อยูในสมดุล บางสวนจะถูกขับออกจากรางกายทางปสสาวะ และบางสวนจะถูกนํากลับเขามาใน
กระเพาะรูเมนอีกคร้ังผานทางนํ้าลายรวมทั้งการซึมผานผนังกระเพาะรูเมนดวย (Staples et al., 
1992) ในขณะท่ีบางสวนจะถูกดูดซึมเขาสูเตานมและผานไปเปนยูเรียในน้ํานม (milk urea nitrogen, 
MUN) (Mason, 2003) ดังแสดงในภาพท่ี 2.3  ถาความเขมขนของแอมโมเนียและ pH ในกระเพาะ  
รูเมนมีคาสูงจะมีการดูดซึมแอมโมเนียเขาสูกระแสเลือดมาก  แตถากระเพาะมี pH ตํ่าจะทําใหการ
ดูดซึมแอมโมเนียเปนไปไดชากวา (เทอดชัย, 2548) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.3  วัฎจักรของยูเรียและการเกิดยูเรียในน้ํานม 
Figure 2.3  Urea cycle and its appearance in milk (Mason, 2003) 
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4.  ความสัมพันธระหวาง Blood Urea Nitrogen (BUN) กับ Milk Urea Nitrogen (MUN) 
  ยูเรียจะซึมผานจากเลือดไปยังเตานมอยางรวดเร็ว  ซ่ึงจะเกิดข้ึนทันทีหลังจากการรีดนม  
ความเขมขนของยูเรียในน้ํานมจะมีความสัมพันธกับระดับความเขมขนของยูเรียในเลือด เม่ือความ
เขมขนของ BUN สูงข้ึน คา MUN ก็จะสูงข้ึนดวย  ดังนั้นความเขมขนของ MUN จึงสะทอนหรือ
บงช้ีคาความเขมของ BUN ไดมากกวา 12 ช่ัวโมง ท้ังนี้เนื่องจากนํ้านมถูกสรางและสะสมอยูในตอม
สรางน้ํานมตลอดเวลา  ระดับความเขมขนของ MUN มีคาอยูระหวาง 83 – 98 % ของความเขมขน 
BUN (Hutjens, 2003) 
 Broderick (2003) รายงานวา ความเขมขนของ MUN มีความสัมพันธในระดับสูงกับความ
เขมขนของ BUN ระดับโปรตีนในอาหาร (ซ่ึงสามารถใชในการประมาณคาการยอยได) 
ประสิทธิภาพการใชไนโตรเจน (ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดระดับไนโตรเจนในนํ้านมและไนโตรเจนท่ีไดรับ
จากอาหาร) และระดับแอมโมเนียในกระเพาะรูเมน โดยคาสหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.743, 0.727, 
0.545 และ 0.429 ตามลําดับ   

ระดับของแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะรูเมนเปนตัวบงช้ีถึงความแตกตางของ
กระบวนการหมักอาหารโปรตีน เมธา (2540) รายงานวาระดับท่ีเหมาะสมของแอมโมเนีย
ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมนคือ 10 – 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต และระดับของแอมโมเนียไนโตรเจน
ในกระเพาะรูเมนยังมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการยอยสลายคารโบไฮเดรต และการ
เพิ่มข้ึนของระดับยูเรียในเลือดดวย คือ หากแอมโมเนียในกระเพาะรูเมนสูง ระดับยูเรียในเลือดก็จะ
สูงตามไปดวย สอดคลองกับ Pimpa et al. (1996) ท่ีไดศึกษาผลของระดับแอมโมเนียไนโตรเจนใน
กระเพาะรูเมนตอระดับของ BUN โดยการให NH4 – HCO3 ท่ีระดับ 0, 150, 300, 450 และ 600 g/d 
พบวา การให NH4 – HCO3 ในปริมาณท่ีสูง จะทําใหระดับของ NH3 – N และ pH ในกระเพาะรูเมน
เพิ่มข้ึน รวมท้ังระดับ BUN ก็สูงข้ึนดวย ดังตารางท่ี 2.2 
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ตาราง 2.2  ผลของ NH4 – HCO3 ตอความเขมขนของ NH3 – N, pH ในกระเพาะรูเมน และคา BUN 
Table 2.2  Effect of  NH4 – HCO3 on NH3 – N, pH in rumen and BUN 

 NH4 – HCO3 feeding level (g/d) 
 0 150 300 450 600 

Rumen fluid      
      NH3 – N (mg/dl) 7.1 8.7 13.6 17.6 34.4 
      pH 6.5 6.5 6.2 6.4 6.7 
Blood      
      BUN (mg/dl) 13.0 17.8 23.4 29.3 39.3 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Pimpa et al. (1996) 
 
 นอกจากนี้การเพิ่มความเขมขนของโปรตีนในอาหารยังชวยเพิ่มความเขมขนของ
แอมโมเนียไนโตรเจนภายในกระเพาะรูเมน เพิ่มระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN) และเพิ่ม
กรดอะมิโนสูลําไสเล็กดวย จากการรายงานของ ทรงศักดิ์ และคณะ (2541) พบวา เม่ือระดับโปรตีน
ในอาหารเพิ่มข้ึนจาก 16  เปน 20 เปอรเซ็นต ทําใหระดับแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะรูเมน
เพิ่มข้ึนจาก 11.2 เปน 12.8 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร สอดคลองกับ Davidson et al. (2002) ท่ีรายงานวา 
เม่ือใหอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มข้ึนจาก 16.5 เปน 19.4 เปอรเซ็นต จะทําใหระดับแอมโมเนียไนโตรเจน
ในกระเพาะรูเมนเพิ่มข้ึนจาก 8.4 เปน 12.1 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร และระดับยูเรียไนโตรเจนใน
พลาสมา เพิ่มข้ึนจาก 11.7 เปน 15.6 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
 
5.  ความสัมพันธระหวาง Blood Urea Nitrogen กับความสมบูรณพันธุของโคนม 

ระดับของยูเรียในรางกายสามารถวัดไดโดยตรวจหาระดับความเขมขนของยูเรียไนโตรเจน
ในพลาสมา (Plasma Urea Nitrogen : PUN) หรือในซีร่ัม (Serum Urea Nitrogen : SUN) และคาท่ี
ไดนี้จะใชเปนตัวบงช้ีถึงระดับยูเรียในเลือด (Blood Urea Nitrogen : BUN) ได โดย BUN จะมีระดับ
สูงสุดหลังจากโคกินอาหารแลวประมาณ 4 – 6 ช่ัวโมง  นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนตัวแสดงถึงการ
ไดรับอาหารโปรตีน  รวมท้ังสมดุลของโปรตีนกับคารโบไฮเดรตในอาหารซ่ึงมีผลตอสมรรถภาพ
การผลิตและประสิทธิภาพทางการสืบพันธุของโคนมได   

Broderick and Clayton (1997) กลาววาปริมาณยูเรียในเลือด  และยูเรียในน้ํานมไมไดเปน
ผลมาจากโปรตีนสวนเกินท่ียอยสลายในกระเพาะรูเมนเทานั้น แตรวมถึงยูเรียท่ีไดจากการสลายตัว
ของโปรตีนในเนื้อเยื่อดวย และบางสวนถูกใชเปนพลังงานทําใหมีแอมโมเนียเปนผลพลอยได ซ่ึง
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ไนโตรเจนสวนนี้จะกลายเปนสวนหนึ่งของยูเรียท้ังหมดในรางกายรวมท้ังท่ีปรากฏในสวนของ 
BUN และ MUN ดวย 
  จะเห็นไดวาระดับความเขมขนของยูเรียในเลือดเปนผลมาจากความเขมขนของ
โภชนะท่ีอยูในอาหาร  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตองใหสัดสวนของโปรตีนท่ียอยสลายไดและ
คารโบไฮเดรตท่ียอยสลายไดอยางถูกตองและถูกเวลาเพื่อท่ีจุลินทรียจะไดนําแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนใน
กระเพาะรูเมนไปใชในการสังเคราะหโปรตีน เม่ือโคไดรับอาหารท่ีมี RDP ในระดับสูงแตไมมี
คารโบไฮเดรตท่ียอยสลายไดงายอยางเพียงพอ  จะทําใหความเขมขนของยูเรียในเลือดสูงข้ึน ในทาง
ตรงกันขามอาหารที่มี RUP สูงแตขาด RDP จะทําใหมีปริมาณแอมโมเนียท่ีจะนําไปสรางเปน
โปรตีนจุลินทรียไมเพียงพอ  ทําใหพบยูเรียในเลือดอยูในระดับตํ่า  นอกจากนี้อาหารที่มีแหลง
โปรตีนไมเพียงพอก็จะทําใหคายูเรียในน้ํานมที่วัดไดตํ่าเชนกัน การสังเคราะห BUN และ MUN 
แสดงในภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4  การสังเคราะห BUN และ MUN 
 Figure 2.4  BUN and MUN synthesis (Mason, 2003) 
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 Nolan et al. (1998) กลาววาระดับโปรตีนในอาหารมีผลตอจํานวนไขสุก (follicle) ไขท่ีตก 
(oocyte) วันท่ีตกไข  วันท่ีเปนสัดคร้ังแรก โคนมท่ีไดรับอาหารโปรตีนสูงจะเปนสัดคร้ังแรกชา และ
มีเปอรเซ็นตโคท่ีเปนสัดลดลง ทําใหโคเปนสัดคร้ังแรกหลังคลอดชาออกไปจาก 24 เปน 27 วัน 
จํานวนไขท่ีตกลดลงจาก 24.1 เปน 12.7 ฟอง การเพิ่มระดับโปรตีนในอาหารจาก 13 % เปน 20 % 
และถาเพิ่มระดับโปรตีนจาก 15.5 % เปน 21.8 % จะทําใหรอบการเปนสัดเพิ่มข้ึนจาก 26 วัน เปน 
36 วัน อยางไรก็ตามผูวิจัยไมไดระบุวาโปรตีนนี้ประกอบดวย RDP และ RUP ระดับใด 
 Butler et al. (1996) กลาววาถาหากระดับ MUN สูงกวาปกติจะมีผลตอประสิทธิภาพ
ทางการสืบพันธุของโคนม โดยระดับ MUN ท่ีสูงกวา 16 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร จะทําใหอัตราการต้ัง
ทองของโคนมในการผสมพันธุคร้ังแรกลดลง 20 เปอรเซ็นต และจะลดลงมากข้ึนตามระดับ MUN 
ท่ีเพิ่มข้ึน อีกท้ังยังพบวา เม่ือระดับ MUN ลดตํ่าลงกวา 16 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรในวันท่ีผสมเทียม
คร้ังแรก จะทําใหอัตราการต้ังทองสูงข้ึน ซ่ึงระดับของ MUN ท่ีอยูในชวงระหวาง 12 – 14 mg/dl ถือ
วาคอนขางสูง และจะสงผลเสียตอระบบสืบพันธุ โดยระดับของ MUN ท่ีปลอดภัยจะอยูในชวง
ระหวาง 8 – 12 mg/dl   

Ferguson et al. (1993) ยังพบวาเม่ือระดับความเขมขนของ SUN สูงกวา 10 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร จะมีผลทําใหอัตราการผสมติดและอัตราการต้ังทองในโคนมลดลง ในทางกลับกันหาก
ระดับของ SUN ลดตํ่ากวา 10 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร อัตราการผสมติด และการต้ังทองจะสูงข้ึน ดัง
ตารางท่ี 2.3    
 
ตาราง 2.3  ระดับของ SUN ตอความสมบูรณพันธุของโคนม 
Table 2.3  SUN on fertility of dairy cows  

SUN No. of cow First breeding Conception rate Pregnant rate 
(mg/dl) (head) (day) (%) (%) 

<10 62 87.4 54.5 88.7 
10 – 14.9 136 87.2 45.6 84.6 
15 – 19.9 84 85.1 42.9 85.7 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Ferguson et al. (1993) 
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นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา SUN ทําใหฮอรโมน progesterone ลดลง ในขณะเดียวกัน
ฮอรโมนพรอสตาแกรนดินจะสูงข้ึนซ่ึงจะขัดขวางการพัฒนาของตัวออนและทําใหเกิดการตายของ
ตัวออนในระยะแรก (early embryonic death) รวมท้ังประสิทธิภาพการฝงตัวของตัวออนท่ีผนัง
มดลูกจะลดลง (Elrod and Butler, 1993) สอดคลองกับ Carroll et al. (1988) ท่ีรายงานวาระดับยูเรีย
หรือแอมโมเนียในเลือดท่ีสูงข้ึนจะสงผลใหตัวรับสัญญาณของ LH บนรังไขลดลง สงผลใหการ
สรางฮอรโมน progesterone และความสมบูรณพันธุของแมโคลดลง และระดับยูเรียหรือแอมโมเนีย
ท่ีสูงข้ึนยังเปนพิษตอตัวอสุจิ  ไข  และตัวออนในระยะแรกดวย  
  
6.  ความสัมพันธระหวางอาหารพลังงานและความสมบูรณพันธุของโคนม 
 ปจจัยท่ีมีผลตอระบบสืบพันธุ หรือความสมบูรณพันธุของโคนม ไดแก การตรวจการเปน
สัด การจับเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือการผสมเทียม การจัดการดานอาหาร โดยเฉพาะสภาวะการขาด
อาหารที่ทําใหขาดพลังงาน (สุณีรัตน, 2544)  
 โดยท่ัวไประดับพลังงานเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทํางานของระบบสืบพันธุ ซ่ึง 
O’Callaghan and Boland (1999) พบวาสัตวท่ีไดรับโภชนะตํ่า จะมีการตกไขตํ่ากวากลุมท่ีไดรับ
โภชนะสูง เพราะมีการหล่ังโกนาโดโทรปนรีลิสซ่ิงฮอรโมน (gonadotropins releasing hormone, 
GnRH) และฟอลลิเคิลสติมูเลต่ิงฮอรโมน (follicle stimulating hormone, FSH) ลดลง เปนผลใหเกิด
การหล่ัง (luteinizing hormone, LH) ลดลง ซ่ึงมีผลโดยตรงกับการตกไข สอดคลองกับ Boland et 
al. (2001) ท่ีรายงานวา พลังงานในอาหารมีผลตอระบบสืบพันธุ กลาวคือ ระดับโภชนะในอาหารต่ํา
ทําให LH ลดระดับความรุนแรงของ pulse สงผลใหอัตราการตกไขตํ่า เนื่องจากการหล่ัง GnRH 
จากตอมใตสมองสวน hypothalamus มีไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงแรกของการใหนมซ่ึงรางกาย
มีสมดุลของพลังงานเปนลบ 
 Mcclure (1994) กลาววา ภาวะสมดุลพลังงานท่ีเปนลบจากการสลายพลังงานสํารองใน
รางกายในชวงหลังคลอด จะสงผลกระทบตอการพัฒนาของรังไขและการสังเคราะห steroid 
hormone จากรังไข เนื่องจากมีการยับยั้งการหล่ัง GnRH จาก hypothalamus และยับยั้งการหล่ัง 
gonadotropins คือ FSH และ LH จาก anterior pituitary gland นอกจากนี้ Estill (1993) ยังไดกลาววา 
การเปล่ียนแปลงระดับของ gonadotropins จะสงผลตอการพัฒนารังไข และการสราง progesterone 
ของ corpus luteum (CL) หลังจากมีการตกไขแลว การมี progesterone ไมเพียงพอตอการทํางาน
ตามปกติของมดลูกในชวงการตั้งทองระยะแรก จะทําใหเกิดการตายของตัวออนระยะแรกลดลง 
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7.  ปจจัยการเปล่ียนแปลงของรางกายโคนมท่ีมีตอความสมบูรณพันธุ 
 ในชวงแรกหลังคลอด (early postpartum) หรือชวงแรกของการใหนม (early lactation) แม
โคมีการสรางน้ํานมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และจะถึงจุดสูงสุดระหวางสัปดาหท่ี 4 ถึง 7 หลังคลอด 
ในขณะท่ีปริมาณการกินไดของแมโคจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีชา คือ จะกินอาหารไดมากท่ีสุดในชวง
สัปดาหท่ี 8 และ 12 หลังคลอด การที่อัตราการกินอาหารเพ่ิมไดชากวาอัตราการใหนม คือ แมโคกิน
อาหารไดมากหลังระยะเวลาที่ใหนมสูงสุดนั้น เปนสาเหตุใหแมโคไดรับโภชนะไมเพียงพอสําหรับ
ความตองการของรางกายจึงพบเสมอวา ชวงแรกของการใหนมจะเกิดสมดุลพลังงานเปนลบ 
(negative energy balance, NEB) (บุญเสริม และ บุญลอม, 2535) สงผลใหมีการสลายพลังงาน
สํารองท่ีสะสมไวในรางกายในชวงกอนคลอดมาใชในการสรางผลผลิตน้ํานม เนื่องจากพลังงานท่ี
ไดรับจากอาหารไมเพียงพอตอการสรางน้ํานม (Domecq et al. 1997) ซ่ึงภาวการณสูญเสียพลังงาน
ท่ีสะสมในรางกาย หรือภาวะท่ีสมดุลพลังงานเปนลบจะสังเกตไดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
รางกาย และน้ําหนักตัวท่ีลดลงจากการลดปริมาณลงของเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) ซ่ึงเปน
แหลงพลังงานท่ีสําคัญในรางกาย และรองลงมาคือ เนื้อเยื่อของกลามเนื้อ 
 Butler and Smith (1989) รายงานวา แมโคท่ีมีการสูญเสียพลังงานสํารองในรางกายชวง
หลังคลอด 5 สัปดาห โดยพิจารณาจากคะแนนความสมบูรณของรางกาย (body condition score, 
BCS) ในระบบ 1 ถึง 5 (ระดับ 1 หมายถึง ผอมมาก และ ระดับ 5 หมายถึง อวนมาก) ถามีการลดลง
มากกวา 1.0 หนวย จะมีความสมบูรณพันธุตํ่ากวาแมโคท่ีสูญเสียคะแนนความสมบูรณรางกาย
ในชวง 0.5 ถึง 1.0 หนวย และนอยกวา 0.5 หนวย สอดคลองกับรายงานของ Domecq et al. (1997) 
ท่ีพบวาแมโคท่ีสูญเสียคะแนนความสมบูรณรางกาย 0.4 และ 0.8 หนวย ในชวงเดือนแรกของการ
ใหนม จะมีอัตราการผสมติดตํ่ากวาแมโครีดนมท่ัวไปประมาณ 1.17 และ 1.36 เทา ตามลําดับ  

อยางไรก็ดี ธีระ (2546) กลาววา แมโคท่ีมีคะแนนความสมบูรณรางกายมากเกินไปขณะ
คลอดมักพบปญหาระบบสืบพันธุภายหลังคลอด โดยมีการเปนสัดหลังคลอดชา และมีอัตราการ
ผสมติดตํ่า นอกจากนี้คะแนนรางกายยังมีความสัมพันธกับระดับโปรเจสเตอโรนในเลือดดวย 
สอดคลองกับ บุญเสริม และ บุญลอม (2535) ท่ีกลาววา ถาแมโคมีสภาพอวนเกินไปจากการไดรับ
อาหารระดับสูงมากจะทําใหเกิดปญหาตอความสมบูรณพันธุ คือ รังไขเปน cysts (cystic ovary) แม
โคจะกลับเปนสัดชา มีอัตราการเปนสัดเงียบ (silent heat) สูง ทําใหผสมไมติดซ่ึงอัตราการผสมติด
เปนปจจัยท่ีใชบงบอกถึงประสิทธิภาพการสืบพันธุ หรือความสมบูรณพันธุในชวงหลังคลอดของ
แมโค จากการศึกษาของ Oltenacu et al. (1981) พบวาการเพิ่มประสิทธิภาพของการผสมติด
สามารถลดชวงทองวางหลังคลอด ลดจํานวนครั้งท่ีผสมตอแมโคตอป และลดอัตราการคัดท้ิง
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เนื่องจากระบบสืบพันธุ แตไมทําใหชวงเวลาหลังคลอดถึงการผสมคร้ังแรกเปล่ียนแปลงไป ดัง
ตารางท่ี 2.4  
 
ตาราง 2.4  อิทธิพลของอัตราการผสมติด (conception rate, CNRT) ตอประสิทธิภาพการ 
                  สืบพันธุของฝูงแมโค 
Table 2.4  Effect of conception rate on efficiency of reproduction performance in dairy cows 
Reproduction efficiency CNRT = 0.42 CNRT = 0.50 CNRT = 0.58 
Day after calving to first breeding service 90 ± 25 90 ± 26 90 ± 26 
Days open  123 ± 48 119 ± 48 115 ± 47 
Service per cow per year 2.1 ± 1.2 1.9 ± 1.1 1.7 ± 1.0 
Culling rate (%) 16.7 13.5 10.8 
หมายเหตุ : กําหนดใหเริ่มผสมคร้ังแรกหลังคลอด (first breeding policy) อยางนอย 60 วัน 
Note : Normal conception after calving (first breeding policy) is 60 days 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Oltenacu et al. (1981) 
 
8.  อิทธิพลของพลังงานและโปรตีนชนดิสลายตัวงายตอผลผลิตและองคประกอบน้ํานม 
 เทอดชัย (2548) กลาววา อาหารพลังงาน และโปรตีน นอกจากจะชวยใหสภาพตางๆ ใน
กระเพาะรูเมนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการทํากิจกรรมของจุลินทรียซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอ
ตัวสัตวแลว ยังมีความสําคัญตอการใหผลผลิตน้ํานมและองคประกอบของน้ํานม การสังเคราะห
โปรตีนของจุลินทรียจําเปนตองไดรับพลังงาน ไนโตรเจน โครงสรางคารบอน (carbon skeletons) 
และธาตุอาหารปลีกยอยในอัตราสวนท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหจุลินทรียสามารถสังเคราะหโปรตีนได
สูงสุด โดยระดับและสมดุลของไนโตรเจนกับพลังงานมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดในการสังเคราะห
โปรตีนของจุลินทรีย แหลงของแอมโมเนียสวนใหญไดมาจากการยอยสลายของโปรตีนและ
ขบวนการ deamination ของกรดอะมิโน โดยความเขมขนของแอมโมเนียในรูเมนท่ีพอเพียงสําหรับ
การสังเคราะหโปรตีนควรมีระดับไมตํ่ากวา 5 mg/100 ml แหลงพลังงานสวนใหญท่ีใชสังเคราะห
โปรตีนของจุลินทรียไดมาจากคารโบไฮเดรตท่ีไมใชเยื่อใย  ชนิดของคารโบไฮเดรตท่ีแตกตางกัน
จะมีผลทําใหปริมาณและประสิทธิภาพในการนําพลังงานไปสังเคราะหโปรตีนแตกตางกันดวย  
ภายใตสภาพการเล้ียงท่ีใหอาหารขนจะมีพลังงานเปนจํานวนมากเกิดข้ึนอยางรวดเร็วหลังจากสัตว
กินอาหาร  ถามีไนโตรเจนเพียงพอก็จะมีการสังเคราะหโปรตีนไดสูงสุด  วิธีการที่จะทําใหมีการนํา
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พลังงานไปใชสังเคราะหโปรตีนอยางมีประสิทธิภาพสามารถทําไดโดยควบคุมใหมีการปลอย
พลังงานออกมาจากคารโบไฮเดรตในปริมาณท่ีพอเหมาะและสม่ําเสมอ 
 จากการที่คารโบไฮเดรตสวนใหญจะถูกเปล่ียนโดยจุลินทรียภายในกระเพาะรูเมนของสัตว
เค้ียวเอ้ือง ดังนั้น VFA ท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลอยางมากตอปริมาณและองคประกอบของนํ้านม โดยสูตร
อาหารท่ีมีเยื่อใยสูงจะมีความเขมขนของ acetate และ butyrate เพิ่มข้ึน ทําให acetate/propionate 
(A/P) มีอัตราสูงข้ึน เปนสาเหตุใหน้ํานมมีปริมาณไขมันนมสูง แตผลผลิตนมลดลง ในทางตรงขาม
การเพิ่มคารโบไฮเดรตท่ีสลายตัวงายในรูปของอาหารขนจะทําใหจุลินทรียประเภทท่ีใชแปง 
(amylolytic bacteria) เจริญเติบโตไดดี ทําใหผลิต propionate ออกมามาก ในขณะท่ี cellulolytic 
bacteria มีกิจกรรมลดลง ทําใหการผลิต acetate และ butyrate มีนอยลง เปนเหตุใหอัตราสวนของ 
A/P ลดลง นอกจากนี้ยังมีเปอรเซ็นตโปรตีนในน้ํานมเพิ่มข้ึนดวย ซ่ึงเปอรเซ็นตโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนนี้ 
Miettinen and Huhtanen (1996) ใหเหตุผลวาการท่ี propionate เพิ่มข้ึนสงผลใหการสังเคราะห
กลูโคสมากข้ึน ทําใหลดการนํากรดอะมิโน เชน aspartate และ alanine มาใชในกระบวนการ 
gluconeogenesis จึงเปนเหตุใหมีกรดอะมิโนเหลือเฟอในการสรางโปรตีนในน้ํานม ทําใหมีโปรตีน
ในน้ํานมเพิ่มข้ึน ดังภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5  การสังเคราะหองคประกอบของน้ํานมจากสารอาหารในเลือด (ดัดแปลงจาก สมสุข, 2544) 
Figure 2.5  Milk nutrient synthesis from nutrient in blood (adapted from somsook, 2544) 
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การเสริมโปรตีนทําใหมีกรดอะมิโนไหลผานไปยังลําไสเล็กเพิ่มข้ึน เม่ือเขาสูเนื้อเยื่อ 
aspartate และ glutamate จะถูกเปล่ียนเปน oxaloacetate ซ่ึงเปน intermediate ท้ังใน tricaboxylic 
acid (TCA) cycle และ gluconeogenesis สงผลใหมีการสังเคราะหกลูโคสเพื่อเปนแหลงพลังงาน
เพิ่มข้ึน (Lees et al., 1990)  การที่มีกลูโคสใน mammary gland เพิ่มข้ึนนี้ทําใหมีการสังเคราะหแลค
โตสสูงข้ึน และมีการผลิต glycerol และ NADPH สําหรับการสังเคราะหไขมันเพิ่มข้ึน (Metcalf et 
al., 1994) นอกจากนี้ oxaloacetate ท่ีเพิ่มข้ึนบางสวนจะผาน TCA cycle เปล่ียนเปน acetyl CoA ซ่ึง
เปนสารต้ังตนสําหรับการสังเคราะหไขมันในน้ํานม  

การนําธัญพืชมาแปรรูปก็จะสามารถชวยเพิ่มผลผลิต และองคประกอบของน้ํานมได ดัง
ตาราง 2.5 
 
ตาราง 2.5  ผลของการแปรรูปเมล็ดขาวโพดตอปริมาณและองคประกอบน้ํานม 
Table 2.5  Effect of corn processing on milk yield and milk composition 
 Diet 
Item Dry roll corn Steam roll corn 
Milk (kg/d) 
4% FCM (kg/d) 
Fat (%) 
Protein (%) 
Lactose (%) 
Solid not fat (%) 

29.5 
28.8 
3.86 
2.93 
4.97 
8.37 

34.3 
32.3 
3.12 
3.03 
4.98 
8.53 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Crocker et al. (1998) and Yu et al. (1998) 
 
 จากตาราง 2.5 จะพบวา ขาวโพดท่ีไดจากกระบวนการนึ่งแลวนํามาบีบเม่ือนําไปเล้ียงโค
นม โคจะมีผลผลิตของน้ํานมและองคประกอบของน้ํานมอยูในเกณฑปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะ
องคประกอบน้ํานม เม่ือเปรียบเทียบระหวาง steam-roll corn กับ dry roll corn (Crocker et al. 1998 
and Yu et al. 1998) 
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9.  การหาคาการยอยไดโดยทดลองกับตัวสัตวโดยตรง (In vivo digestibility)  
 โดยท่ัวไปการวัดองคประกอบทางเคมี หรือโภชนะในอาหารสามารถทําไดโดยการ
วิเคราะหโดยวิธีเคมี แตสวนของอาหารท่ีสัตวนําไปใชประโยชนจริงจะทราบไดตองทราบปริมาณ
ท่ีหายไปในระหวางการยอย การดูดซึม และการเมแทบอไลซในรางกาย  สวนของอาหารท่ีไมยอย
และไมดูดซึม จะถูกขับออกในมูล ซ่ึงเม่ือนําโภชนะในมูลมาหักออกจากโภชนะในอาหาร จะทราบ
ปริมาณโภชนะท่ียอยได (digestible nutrient) ดังนั้นการหาการยอยไดจึงนับวาเปนการศึกษาข้ันท่ี
สอง ถัดจากการวิเคราะหทางเคมี ซ่ึงนิยมทําโดยเฉพาะกับวัตถุดิบใหมๆ ท่ียังไมทราบคุณคาทาง
อาหาร (บุญลอม, 2541)    
 
9.1  การหาคาการยอยไดโดยทดลองกับตัวสัตวโดยวิธีปกติ (convention method)  

บุญลอม (2541) ไดอธิบายวธีิการทดลองโดยแบงการทดลองออกเปน 2 ชวง คือ 
1.  ระยะกอนการทดลอง (Preliminary period) เปนระยะปรับตัว หรือเตรียมตัว ระยะเวลาท่ี

ใชในชวงนี้จะข้ึนอยูกับอาหารทดลอง เปนชวงท่ีใหสัตวและจุลินทรียภายในกระเพาะหมักได
ปรับตัวใหเขากับอาหารท่ีศึกษา และเพื่อใหอาหารทดลองเขาไปแทนท่ีอาหารเดิมในทางเดินอาหาร 
สําหรับสัตวเค้ียวเอ้ืองถาเปนอาหารปกติใชเวลา 7 – 10 วัน  แตถาเปนอาหารแปลกใหมอาจจะตอง
ใชเวลา 14 – 21 วัน 

2.  ระยะทดลองจริง (Measurement period) ขอสําคัญในชวงเวลานี้ ไดแก การกําหนดเวลา
ท่ีแนนอนท่ีจะเร่ิมตนและส้ินสุดการเก็บตัวอยางมูลสัตวทดลอง เพื่อใหแนใจวามูลนั้นไดมาจาก
อาหารทดลองท่ีแทจริงโดยไมเกิด end point error โดยเปนชวงเวลาสําหรับเก็บและบันทึกปริมาณ
อาหารที่สัตวกิน และมูลท่ีขับออกมา  โดยทั่วไปใชเวลาประมาณ 7 วันหากจํากัดปริมาณอาหารท่ี
ให และ 10 – 14 วัน ถาใหอาหารแบบเต็มท่ี  ทําการสุมตัวอยางอาหารและมูลเพื่อนําไปวิเคราะห
องคประกอบทางเคมี แลวนําคาตางๆ ไปคํานวณหาการยอยไดจากสูตร 

 

Nutrient digestibility (%) = 
(g/d)n consumptio Nutrient

(g/d) fecesin  Nutrient-(g/d)n consumptio Nutrient
x 100 

 
 คาท่ีไดเรียกวาการยอยไดปรากฏ โดยถือวาสวนของโภชนะท่ีไมขับออกเทากับสวนท่ีถูก
ดูดซึม ซ่ึงตามความเปนจริงนับวายังไมถูกตอง เพราะส่ิงท่ีขับออกในมูลไมไดมาจากอาหารท้ังหมด 
แตมาจากสวนของรางกายดวย เชน น้ํายอยหรือเซลลท่ีหลุดลอกจากทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยัง
อาจมีจุลินทรียท่ีอยูในทางเดินอาหารติดมาดวย สวนนี้เรียกวา metabolic fecal substance ดังนั้นจึง



 26 

ตองนําสวนนี้มาหักออกจากมูลจึงจะไดสวนท่ีดูดซึมเขาไปจริง  สัมประสิทธ์ิการยอยไดกรณีนี้ 
เรียกวา การยอยไดจริง อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติมักนิยมวัดการยอยไดปรากฏ 
 
9.2  การการหาคาการยอยไดโดยทดลองกบัตัวสัตวโดยวิธีหักลบ (บุญลอม,  2532)   

เปนการหาคาการยอยไดเชนเดียวกับการหาคาการยอยไดโดยทดลองกับตัวสัตวโดยวิธี
ปกติ แตเปนการหาการยอยไดของอาหารหยาบ หรืออาหารขนบางชนิดท่ีสัตวไมสามารถกินเปน
อาหารเดี่ยวได จําเปนตองใหรวมกับอาหารอื่นท่ีทราบคาการยอยไดแลว ซ่ึงวิธีหาการยอยไดแบบนี้
เรียกวา difference method โดยคํานวณคาการยอยไดของโภชนะและพลังงานยอยไดของอาหาร
ทดลองดวยวิธีหักลบ (by difference) และใชคาโภชนะท่ียอยไดและพลังงานท่ียอยไดของอาหาร
ทดลองท่ีรวมกับอาหารชนิดอ่ืนหักลบดวยคาโภชนะท่ียอยได และพลังงานท่ียอยไดของอาหารอื่น
ท่ีทราบคาการยอยไดแลวก็จะทราบคาโภชนะท่ียอยไดและพลังงานยอยไดของอาหารทดลอง 
 
10. การประเมินคาพลังงานในอาหารในโคนม 
 นักโภชนศาสตรสัตวจะใหความสนใจกับคาพลังงานในอาหาร ท้ังนี้เพราะถาพลังงานใน
อาหารไมเพียงพอก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัตว เปนท่ี
ทราบกันดีวาพลังงานในอาหารที่สัตวกินเขาไป (Gross energy, GE หรือ Intake energy, IE) สัตวไม
สามารถนํ าไปใชประโยชนได ท้ั งหมด  เพราะ มีการสูญเ สียไปในมูล  ปสสาวะ  แกส
คารบอนไดออกไซด มีเทน และความรอน (Heat increment, HI) ทําใหพลังงานท่ีเหลือจากการหัก
สวนตางๆ ออกเรียกวา พลังงานยอยได พลังงานใชประโยชนได และพลังงานสุทธิ ตามลําดับ  
ระบบพลังงานท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไปมี 4 ระบบ แตละระบบมีขอดี ขอเสีย ซ่ึงพอสรุปไดโดยสังเขป 
(บุญลอม, 2541) ดังนี้ คือ 
 1.  ยอดโภชนะยอยได (TDN)  มีขอดีในแงท่ีสามารถวัดไดงาย อยูในวิสัยท่ีสถาบันตางๆ 
พอจะทําได  เพราะตองการทราบเพียงปริมาณโภชนะยอยได ซ่ึงหาโดยการศึกษาการยอยได 
(digestion trial)  TDN เปนระบบพลังงานท่ีคุนเคยกันดี มีขอมูลมาก สามารถเปรียบเทียบกันไดงาย 
แตมีขอเสียหลายประการ กลาวคือ TDN ประเมินพลังงานของอาหารหยาบคุณภาพต่ําไดสูงกวา
ความเปนจริง 
 2.  พลังงานยอยได (DE)  คลายคลึงกับ TDN คือ มีขอดีในแงท่ีวัดไดงาย อยูในวิสัยท่ีจะ
สามารถทําได เพราะตองการทราบเพียงปริมาณพลังงานท่ีขับออกในมูลเพื่อหักลบกับปริมาณ
พลังงานท่ีสัตวกินเขาไปเทานั้น  คานี้หาไดโดยทํา digestion trial วิคราะหพลังงานในอาหาร และ
ในมูลดวยเคร่ือง bomb calorimeter จุดออนของ DE คลายคลึงกับ TDN คือยังใชประเมินคาพลังงาน
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ท่ีสัตวจะนําไปใชประโยชนไดจริงไมดีนัก  เพราะไมไดคํานึงถึงปริมาณพลังงานท่ีสูญเสียไปใน
ข้ันตอนอ่ืน 

3.  พลังงานใชประโยชน (ME)  เปนระบบพลังงานท่ีคอนขางดี สามารถประเมินพลังงาน
ในอาหารไดใกลเคียงกับความเปนจริง  เพราะไดคํานึงถึงพลังงานท่ีสูญเสียไปท้ังในมูล ปสสาวะ 
และแกสท่ีเกิดจากการหมักอาหารในกระเพาะสวนหนา  
 4.  พลังงานสุทธิ (NE)  เปนระบบพลังงานท่ีดีท่ีสุด  เพราะบอกใหทราบถึงปริมาณพลังงาน
ท่ีสัตวสามารถนําไปใชไดจริง เนื่องจากหักคาพลังงานท่ีสูญเสียไปทุกข้ันตอนออกแลว รวมท้ัง
สูญเสียไปในรูปของความรอนท่ีเกิดจากการเมแทบอไลซอาหาร หรือเรียกวา heat increment (HI) 
แต NE มีขอจํากัด คือ สามารถวัดคา HI ไดยาก ตองอาศัยเคร่ืองมือท่ีซับซอน ดวยเหตุนี้คา NE ใน
อาหารสวนใหญจึงไมไดวัดโดยตรง แตอาศัยสมการคํานวณ 
 เนื่องจากการวัดพลังงาน ME และ NE โดยตรงตองใชเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง ดังนั้นจึงตอง
หาวิธีออม ไดแกวัดคาการยอยไดในตัวสัตว (in vivo digestibility) เพื่อคํานวณพลังงานในรูป
โภชนะยอยไดท้ังหมด (TDN) พลังงานยอยได (DE) แลวอาศัยสมการ regression ท่ีผานการพิสูจน
และไดรับการยอมรับแลวประเมินคาพลังงาน ME และ NE ตอไป 
 
 


