
บทที่ 3 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

การทดลองท่ี 1  หาการยอยไดและคาพลังงานของขาวโพดน่ึงบีบแตกโดยวิธี in vivo digestibility  
by difference  

 
สัตวทดลอง   

ใชโคนมแหงลูกผสมโฮลสไตนฟรีเช่ียนสุขภาพดีอายุ 4-6 ป น้ําหนัก 470-550 กิโลกรัม 
จํานวน 4 ตัว กําจัดพยาธิภายในและภายนอกโดยฉีด Ivomex เขากลามเนื้อและฉีดยาบํารุง AD3E 
เรียบรอยแลว โคแตละตัวถูกขังเดี่ยวในคอกยืนโรงของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม         
ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม มีรางอาหารและถวยน้ําอัตโนมัติอยูดานหนา มีถาดเก็บมูลอยู
ดานหลัง เนื่องจากโคนมท่ีใชทดลองเปนเพศเมียซ่ึงมีชองขับถายมูลและปสสาวะอยูใกลกัน การเกบ็
มูลแยกจากปสสาวะจึงตองทําโดยใชกรวยครอบท่ีขับถายปสสาวะ โดยมีสายยึดโยงติดกับลําตัว 
ปลายตัวกรวยติดกับสายยางซ่ึงนําไปท่ีถังเก็บปสสาวะเพ่ือไมใหปสสาวะปนกับมูล  
 
อาหารทดลอง   

อาหารที่นํามาศึกษาการยอยไดคือ หญารูซ่ีแหงท่ีสับใหมีขนาด 1-2 นิ้ว และขาวโพดนึ่งบีบ
แตกซ่ึงไดจากการนําเมล็ดขาวโพดมาแชน้ําเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนํามานึ่งใหสุกเปนเวลา 15 
นาทีนับจากเห็นไอน้ําพุงออกจากฝาปด จากนั้นนํามาบีบใหแตกดวยลูกกล้ิง 2 ลูกท่ีต้ังใหมีระยะหาง
กัน 1.5 มิลลิเมตร แลวนําไปตากแดดใหแหง  ใหโคไดรับอาหารวันละ 2 คร้ัง คือ เวลา 09.00 น. 
และ 15.00 น. มีน้ําใหกินตลอดเวลา และมีแรธาตุในรูปกอนใหโคทุกตัวเลียกิน  
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วิธีการทดลอง   
ทําการศึกษาการยอยไดของขาวโพดนึ่งบีบแตกโดยวิธี By difference (Schneider and Flatt, 

1975) ซ่ึงตองทํา 2 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาการยอยไดของหญารูซ่ีแหง 

ชวงปรับตัว (Preliminary period) ใชเวลา 14 วัน โดยใหโคกินหญารูซ่ีแหงสับแบบเต็มท่ี       
(ad libitum) บันทึกปริมาณท่ีโคกินไดตอวัน 
 ชวงเก็บขอมูล (Measurement period) ใชเวลา 7 วัน ใหโคกินหญารูซ่ีแหงสับโดยปรับ
ปริมาณหญาแหงท่ีใหเหลือเพียง 90 เปอรเซ็นตของปริมาณท่ีกินไดเพื่อใหโคกินหญาไดหมดพอดี  
เก็บตัวอยางหญารูซ่ีแหงท่ีให และท่ีเหลือทุกวันเพื่อนําไปหาวัตถุแหง แลวเก็บมูลท่ีขับออกมาตลอด
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 7 วัน  คลุกผสมใหเขากัน สุมตัวอยาง 10 % ของปริมาณท่ีขับออก 
เก็บสะสมไวทุกวันท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาการยอยไดของหญารูซ่ีแหงรวมกับขาวโพดนึ่งบีบแตก  
 โดยทําการทดลอง 2 ชวง เชนเดียวกับการทดลองท่ี 1 แตใหโคกินขาวโพดนึ่งบีบแตกวัน
ละ 1 กิโลกรัมตอตัว เพิ่มจากการใหกินหญาแหงตามปกติ 
 
การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล   

ในการทดลองแตละระยะ ทําการเก็บตัวอยางอาหารท่ีใหและท่ีเหลือทุกวัน นําไปหา
น้ําหนักวัตถุแหงเพื่อคํานวณหาปริมาณวัตถุแหงท่ีกินไดและวิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยวิธี 
Proximate analysis  (AOAC., 1995)  วิเคราะหเยื่อใยโดยวิธี Forage fiber analysis (Goering and 
Van Soest, 1970) วิเคราะหพลังงานโดย Bomb calorimeter ทําการเก็บตัวอยางมูลท่ีขับออกมา 10 % 
สะสมไวในตูแชแข็งเพื่อรอการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชนเดียวกับตัวอยางอาหาร นําขอมูล
จากการวิเคราะหมาคํานวณคาการยอยไดแบบปรากฏของโภชนะและพลังงาน ดังนี้ 

 
- คํานวณการยอยไดแบบปรากฏของโภชนะแตละชนดิจากสมการ 

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

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

- คํานวณคาโภชนะยอยไดท้ังหมด (Total digestible nutrient, TDN) โดยใชสูตร 
TDN (%) = DCP + DNDF + DNFC + (DEE x 2.25) 
เม่ือ DCP, DNDF, DNFC และ DEE คือ ปริมาณโภชนะ (Crude protein, Neutral 

detergent fiber, Non fibrous carbohydrate และ Ether extract) ท่ียอยไดตามลําดับ              
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-    คํานวณคาพลังงานในรูป Digestible Energy (DE) จากคาพลังงานของอาหาร และมูลท่ี
วัดโดยใช bomb calorimeter แลวนํามาคํานวณโดยใชสูตร นอกจากนี้ทําการคํานวณคา
Metabolizable (ME) และ Net energy for lactation (NEL) จากคา DE ท่ีวัดโดยตรงจากตัวสัตวโดย
ใชสมการของ NRC (2001) คือ 

ME (Mcal/kgDM) =  - 0.45 + (1.01 x DE) 
NEL (Mcal/kgDM) = - 0.12 + (0.556 x DE)* 

และคํานวณพลังงานในรูป ME และ NEL จากคา TDN โดยใชสมการของ NRC (2001) และสมการ
ท่ีดัดแปลงจาก NRC (2001) ดังนี้คือ 

DE (Mcal/kgDM) =   0.04409 x %TDN 
ME (Mcal/kgDM) =  - 0.45 + (0.04453 x %TDN)* 
NEL (Mcal/kgDM) = - 0.12 + (0.0245 x %TDN) 

 
หมายเหตุ  * คือ สูตรท่ีดัดแปลงจาก NRC (2001) 
 

คํานวณคาการยอยไดของโภชนะและพลังงานยอยไดของเมล็ดขาวโพดนึ่งบีบแตกโดยวิธี
หักลบ (by difference) โดยนําคาโภชนะท่ียอยไดและพลังงานท่ียอยไดเนื่องจากหญาแหงรวมกับ
ขาวโพดนึ่งบีบแตก  หักลบดวยคาโภชนะท่ียอยไดและพลังงานท่ียอยไดเนื่องจากหญาแหง หาร
ดวยโภชนะท่ีกินและพลังงานท่ีกินเนื่องจากขาวโพดนึ่งบีบแตก 
 
การทดลองท่ี 2 ผลของการใชเมล็ดขาวโพดนึ่งบีบแตกตอองคประกอบน้ํานมและความสมบูรณ

พันธุของโครีดนม 
 
สัตวทดลอง   

ใชโคลูกผสมท่ีมีสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน 96.87 – 100 เปอรเซ็นต จํานวน 20 ตัว 
น้ําหนักเฉล่ีย 450-500 กิโลกรัม อายุประมาณ 3 – 4 ป เล้ียงในคอกขังรวม ซ่ึงมีท่ีล็อคคอแบบให
อาหารรายตัว ดานหนาเปนลานใหอาหารและมีอางน้ํากลางคอกใหกินแบบอิสระ พื้นคอกเปนแผน
ซีเมนตมีรูระบายนํ้าเพื่อไมใหน้ําขัง แบงโคทดลองออกเปน 2 กลุมๆ ละ 10 ตัว ใหมีขนาดน้ําหนัก
ตัว  ชวงการใหนม  ปริมาณการใหนม  พันธุโค  และอายุ ใกลเคียงกัน  
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อาหารทดลอง   
ใหโคกลุมท่ี 1 ไดรับอาหารขนสําเร็จรูปชนิดเม็ดทางการคาท่ีมีโปรตีน 20 เปอรเซ็นต สวน

กลุมท่ี 2 ใหอาหารขนสําเร็จรูปคร่ึงหนึ่งอีกคร่ึงหนึ่งเปนอาหารขนผสมเองท่ีมีเมล็ดขาวโพดนึ่งบีบ
แตกเปนแหลงพลังงาน และถ่ัวเหลืองไขมันเต็มเปนแหลงโปรตีน เสริมดวยแรธาตุและวิตามิน ดังนี้ 

 
กลุม 1  ใหอาหารขนสําเร็จรูปอยางเดียว 
กลุม 2  ใหอาหารขนสําเร็จรูปและอาหารขนผสมเองอยางละคร่ึง 
 
อาหารหยาบท่ีใชเปนไปตามฤดูกาล คือ หนารอนใหหญารูซ่ีแหงผสมกากน้ําตาล 5 %  

หนาฝนใหหญารูซ่ีสด  สวนหนาหนาวใหขาวโพดหมักผสมหญารูซ่ีแหง ในอัตรา 6 : 1 สวนของ
น้ําหนักสด 

ทําการคํานวณสัดสวนของอาหารหยาบและอาหารขนท่ีใหโคแตละตัวดวยโปรแกรม 
MRATION (สมคิด, 2549) โดยใชคาเฉล่ียของน้ําหนักตัวในแตละเดือน และปริมาณผลผลิตน้ํานม
เฉล่ียตอสัปดาหเปนตัวกําหนดสวนประกอบของอาหารขนแตละทรีตเมนตและปริมาณการให
อาหารจากการคํานวณดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตาราง 3.1 สวนประกอบของอาหารขน 2 สูตร ท่ีใหโคในแตละวัน 
Table 3.1 Composition of 2 concentrate diets and daily amount offered per cow 
Ingredient (%) T1 T2 
Concentrate (20% CP) 
Steamed cracked corn 
Full fat soybean 
Mineral premix1/ 
Vitamin premix2/ 

100 50.0 
24.5 
24.5 
0.95 
0.05 

1/ใน 1 กก. ประกอบดวย : Ca3(PO4)2 = 0.49 g, CaCO3 = 0.18 g, MgO = 0.03 g, NaCl = 0.23 g, S = 0.01 g, MgSO4 = 0.03 g, 
 ZnSO4 = 0.47 mg, CuSO45H2O = 0.18 mg, MnSO4 = 0.10 mg, CoSO4 = 0.002 mg,  
 Na2SeO35H2O = 0.002 mg, KIO3 = 0.009 mg. 

2/ใน 1 กก. ประกอบดวย : vit A = 15,000,000 IU, vit D3= 3,000,000 IU, vit E = 11,000 IU, vit K3= 0.50 g, vit B1= 1.80 g,  
 vit B1= 1.80 g, vit B2= 3.00 g, vit B6= 3.50 g, vit B12= 0.01 g, niacin = 25 g, pantothenic acid = 10 g, 
 potassium = 45 g, chloride = 210 g, sodium = 110 g, preservatives = 5 g, carrier = 1 g. 
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แผนการทดลอง  
เนื่องจากโคทั้ง 20 ตัวเขาสูการทดลองไมพรอมกัน เพราะตองรอใหโคคลอด  หลังจากนั้น 

7 วันจึงนําเขาสูการทดลอง และการทดลองจะส้ินสุดเม่ือโคตัวนั้นไดรับการตรวจทองวาผสมติด
โดยวิธีคลํามดลูกหลังจากผสมไปแลว 90 วัน ดังนั้นขอมูลจึงเปนแบบ non orthogonal data ที่มีการ
จําแนก 2 ทางข้ึนไป ทําใหวิเคราะหดวยวิธีปกติไมได  เพราะไมสามารถแยกอิทธิพลของปจจัยออก
จากกันไดโดยเด็ดขาด จึงใชวิธีวิเคราะหและประเมินผลแบบ  Least-square method (จรัญ, 2549) 
โดยปจจัยหลัก คือ อาหารท่ีให และปจจัยรวม คือ ระดับสายเลือด  น้ําหนัก  คะแนนรางกาย  ชวง
การใหนม  และวัดตัวแปรตามเปนคาสังเกต คือ องคประกอบน้ํานม  ปริมาณนํ้านม  ความเขมขน
ของยูเรียในน้ํานม  จํานวนวันเม่ือเปนสัดคร้ังแรกหลังคลอด  ชวงหางของการเปนสัด โดยมีหุนการ
วิเคราะห (model) คือ 
  Yijklmn    =    μ + Ti + Bj + B1(Wk-μ w) + BCSl + Lm+ ε ijklmn 

เม่ือ   μ  = คาเฉล่ียของลักษณะท่ีศึกษา 
Yijklmn =   คาสังเกตลักษณะท่ีศึกษา   
Ti =   อิทธิพลเนื่องจากทรีตเมนตท่ีมี 2 ระดับ (i = 1 ถึง 2) 
Bj =   อิทธิพลเนื่องจากระดับเลือดท่ีมี 2 ระดับ (j = 1 ถึง 2) 
Wk =   อิทธิพลเนื่องจากนํ้าหนักตัว 
BCSl =   อิทธิพลเนื่องจากคะแนนรางกายท่ีมี 5 ระดบั (l = 1 ถึง 5) 

  Lm = อิทธิพลเนื่องจากแลคเตช่ันมี 4 ระดับ (m = 1 ถึง 4) 
ε ijklmn = อิทธิพลความคลาดเคล่ือนอ่ืนๆท่ีสัตวไดรับซ่ึงเปนไปโดยสุม 

 หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation coefficient, r) ของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ
การผสมติดของโคนม ไดแก การผสมคร้ังแรกหลังคลอด ระยะหางของการเปนสัด ปริมาณอาหาร
โดยรวมท่ีโคไดรับ ปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีโคไดรับ ปริมาณโปรตีนท่ีโคไดรับ ปริมาณยูเรียท่ีโค
ไดรับ ความเขมขนของยูเรียในน้ํานม (MUN) คาคะแนนรางกายของโค และนํ้าหนักโค  
 
วิธีการทดลอง   

ใหอาหารตามแผนการทดลอง แบงเปนเวลา 4 เวลา คือ 07.00, 10.30, 12.30, 18.30 น. โดย
ใหอาหารขนกอนแลวตามดวยอาหารหยาบ รีดนมดวยเคร่ืองรีดอัตโนมัติวันละ 2 เวลา คือ 05.30 
และ 15.30 น. ทําการทดลองหลังจากโคคลอด 7 วัน แลวใหอาหารตามแผนการทดลองในวันถัดไป 
โดย 14 วันแรกเปนชวงปรับใหโคคุนเคยกับอาหารแลวบันทึกผลการทดลองทุกวันจนกวาโคจะ
ไดรับการตรวจวาผสมติด  
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การเก็บขอมูล   
ในระหวางทําการทดลองจะบันทึกปริมาณนํ้านม  ปริมาณอาหารหยาบและอาหารขนท่ีกิน

ได  ชวงเวลาเปนสัด  วันท่ีกลับสัด  วันท่ีผสมติด  น้ําหนักตัว  คาคะแนนรางกาย (body condition 
score) คร้ังท่ีใหนม (lactation) ระดับสายเลือด  อายุการคลอด  โคจะไดรับการผสมคร้ังแรกหลัง
คลอดอยางนอย 60 วัน โดยใชวิธีการผสมเทียม สุมเก็บตัวอยางน้ํานมกอนทดลองและหลังผสม
เทียมรวมทั้งวัตถุดิบท่ีเสริมแตละชนิดหลังจากผสมไปแลว 4 วัน  โดยสุมเก็บตัวอยางอาหารที่ใช
แยกเปนวัตถุดิบรายตัว ไดแก อาหารหยาบ  ขาวโพดนึ่งบีบแตก  ถ่ัวเหลืองไขมันเต็ม  และอาหาร
ขนโปรตีน 20% เก็บสะสมตัวอยางโดยวิธีแชแข็งไวรอการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยวิธี 
Proximate analysis (AOAC., 1995)  Forage fiber analysis (Goering and Van Soest, 1970) และ
วิเคราะหหายูเรียในอาหารขน (บุญลอมและบุญเสริม, 2525) สําหรับน้ํานมทําการสุมตัวอยาง 3 วัน
ติดตอกัน  ท้ังในชวงเชาและเย็นในอัตรา 1% ของปริมาณนํ้านม ใส sodium azide เพื่อรักษาสภาพ
น้ํานม เก็บไวในตูแชแข็งท่ีมีอุณหภูมิ -20 oC วิเคราะหสวนประกอบของน้ํานมโดยเคร่ือง 
Milkoscan และหายูเรียในน้ํานมโดยใชวิธี Enzymatic method (Patton and Crouch, 1977) 
 
การวิเคราะหทางสถิติ   

ใชวิธีวิเคราะหคา Least-squares mean และความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  ทดสอบความ
แตกตางคาเฉล่ีย และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
สถานท่ีทําการวิจัย 

- หองปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- หองปฏิบัติการและคอกทดลอง  ศูนยวิจยัและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม  ต.ยุหวา            

อ.สันปาตอง  จ.เชียงใหม 
- หองปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว  ภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   

เกษตร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ 
 
ระยะเวลาทําการวิจัย 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 16 เดือน 


