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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาแบงออกเปน 4 การทดลองยอย การทดลองที่ 1 ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการผลิตเมล็ด
ขาวโพดบีบแตก ซ่ึงปจจัยที่1 คือวิธีใหความรอนมี 3 แบบ คือ ไมใหความรอน (C) ใหความรอนโดย
การนึ่ง (S) และใหความรอนโดยการตม (B) ปจจัยที่2 คือ การเพิ่มความชื้นของเมล็ดมี 2 แบบ คือ ไมแช
น้ํา (D) และแชน้ํา (W) เมล็ดขาวโพดถูกบีบใหแตกดวยเครื่องบดแบบ roller mill ที่ลูกกลิ้งมีผิวแบบ 
Ross Flaking Cut มีระยะหางระหวางลูกกลิ้งสองลูก 1.5 มิลลิเมตร และลูกกลิ้งหมุนดวยความเร็วที่
เทากัน ผลิตภัณฑที่ไดจะถูกตากใหแหง และคัดผานตะแกรงที่มีรูขนาดตางกัน พบวา มีสหสัมพันธ
ระหวางปจจัย (P<0.01) การเพิ่มความรอนและการเพิ่มทั้งความรอนและความชื้นทําใหไดผลิตภัณฑที่มี
ขนาดใหญเพิ่มขึ้น (P<0.05) และเมื่อเพิ่มความรอนแตลดความชื้นก็สามารถทําใหไดผลิตภัณฑที่มี
ขนาดชิ้นใหญเชนเดียวกัน แตเมื่อเพิ่มความชื้นแตลดความรอนทําใหผลิตภัณฑมีขนาดลดลงและมี
ความหนาแนนเพิ่มขึ้น 

การทดลองที่ 2 ศึกษาการยอยไดของเมล็ดขาวโพดบีบแตกในกระเพาะรูเมนดวยวิธีใชถุงไน
ลอน และยอยตอโดยเอนไซมอะไมเลสในหลอดทดลอง พบวา เมื่อนําตัวอยางขาวโพดบีบแตก ทั้ง 6 
แบบคือ   ไมแชน้ําและไมใหความรอน (DC)  แชน้ําแตไมใหความรอน (WC) ไมแชน้ําแตนําไปนึ่ง 
(DS) แชน้ําและนําไปนึ่ง (WS) ไมแชน้ําแตนําไปตม (DB) และ แชน้ําและนําไปตม (WB) ไปศึกษาการ
ยอยไดในกระเพาะหมัก เปรียบเทียบกับขาวโพดบด (GC) พบวาการยอยสลายของวัตถุแหงที่ 24 ช่ัวโมง 
ของเมล็ดขาวโพดบีบแตกกลุมตางๆ เทากับ 45.59, 42.07, 35.46, 38.70, 41.19, 43.90 และ 55.84% 
ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อนําสวนที่เหลือจากการยอยสลายใน
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กระเพาะรูเมนมายอยตอดวยเอนไซมอะไมเลส พบวา ทุกกลุมมีการยอยไดไมแตกตางกัน (P>0.05)  ผล
ของการยอยไดรวมของวัตถุแหง เทากับ 71.79, 68.99, 61.35, 66.13, 68.24, 70.26 และ 82.26% ตามลําดับ 
ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดย WS มีคาไมแตกตางจาก WC, DB และ WB (P>0.05) แตต่ํากวา GC 
และ DC อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) อยางไรก็ตามเมื่อเตรียมขาวโพดบีบแตกดวยกรรมวิธี WS แตเพิ่ม
ระยะเวลาในการแชน้ําเปน 1 คืน พบวาชวยทําใหการยอยไดโดยรวมเพิ่มขึ้นเปน 75.8% จากการที่
ขาวโพดบีบแตกผลิตโดยการแชน้ําขามคืนแลวนําไปนึ่งมีการยอยไดดีแตมีขนาดชิ้นใหญ จึงนาจะ
กระตุนใหกระเพาะรูเมนบีบตัวเกิดการขยอกอาหารออกมาเคี้ยวเอื้อง ทําใหมีการขับน้ําลายมาก ซ่ึงชวย
ลดสภาพความเปนกรดในกระเพาะรูเมนไดดีกวาขาวโพดบด จึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนแหลง
พลังงานสําหรับโครีดนมที่ใหผลผลิตสูง  

การทดลองที่ 3 ศึกษาการยอยไดของอินทรียวัตถุและพลังงานดวยวิธี In Vitro Gas Production 
Technique โดยนําเมล็ดขาวโพดมาแชน้ําขามคืนแลวนึ่งและบีบใหแตก จากนั้นบดใหละเอียดแลวนํามา
บมกับน้ําในกระเพาะรูเมนเพื่อวัดปริมาตรแกสที่เกิดขึ้นในชั่วโมงตางๆ พบวาขาวโพดบีบแตกดังกลาว 
มีการยอยไดของอินทรียวัตถุ 78.5% มีพลังงานในรูปของ ME, NEL และ DE เทากับ 2.94, 1.83 และ 3.35 
Mcal/กิโลกรัม ตามลําดับ และคํานวณเปน TDN ไดเทากับ 76% ซ่ึงสูงกวาขาวโพดบีบแตกที่ไมผาน
ความชื้นและความรอน  
 การทดลองที่ 4 ศึกษาการใชเมล็ดขาวโพดที่ผานกรรมวิธีตางกันเปนแหลงของพลังงานใน
อาหารขนเลี้ยงโครีดนมลูกผสม 6 ตัว ใหไดรับหญารูซ่ีแหงผสมกากน้ําตาล 5% เปนอาหารหยาบหลัก 
เสริมดวยอาหารขน รวมกับขาวโพดและกากถั่วเหลืองไขมันเต็ม โดยใชแผนการทดลองแบบ Balanced 
design ประกอบดวย 3 ทรีตเมนต และ 3 ระยะ ซ่ึงทรีตเมนตไดแกชนิดของขาวโพดคือ เมล็ดขาวโพด
แหงบีบแตก (DC) ขาวโพดแชน้ําขามคืน – บีบแตก (WSon) และ ขาวโพดบด (GC) ผลการทดลอง 
พบวา โคทั้ง 3 กลุมมีปริมาณวัตถุแหงที่กินไดไมแตกตางกัน คือ 2.96, 3.10 และ 3.01% ของน้ําหนักตัว 
การยอยไดของเยื่อใย NDF ในอาหารรวมของกลุมที่ไดรับขาวโพดบีบแตกชนิด WSon เทากับ 43.34% 
ซ่ึงมากกวาอีกสองกลุมอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) อยางไรก็ตามการยอยไดของโปรตีนและ
คารโบไฮเดรตที่ไมใชเยื่อใย (NFC) นั้นไมแตกตางกัน โดยมีคาการยอยไดของโปรตีนเทากับ 65.90, 
68.12 และ 67.14% และมีคาการยอยไดของคารโบไฮเดรตที่ไมใชเยื่อใย (NFC) เทากับ 89.25, 90.83 และ 
87.95% ตามลําดับ สําหรับปริมาณและสวนประกอบน้ํานมของโคทั้ง 3 กลุม พบวา ไมแตกตางกัน 
(P>0.05) โดยมีปริมาณน้ํานม 18.90, 19.68 และ19.43 กิโลกรัม/วัน มีไขมันนม 3.46, 3.64 และ 3.41% 
ตามลําดับ และมีกําไรหลังหักคาอาหารของแตละกลุมไมแตกตางกันดวย แตการใหอาหารที่มีสวนผสม
ของเมล็ดขาวโพดบีบแตกที่ผานการแชน้ําและนึ่ง มีแนวโนมทําใหโคใหผลผลิตน้ํานมและไขมันนม
คอนขางดีกวา อีกทั้งยังมีกําไรหลังหักคาอาหารดีกวาเมื่อใหขาวโพดบด 
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ABSTRACT 
 

 The study consisted of four experiments. The first experiment was to study the effects of 
heat and moisture treatments for producing cracked corn. Heat treatments were steaming (S) and 
boiling (B), compared to none (C), while moisture treatments were water soaking (W) compared 
to non (D). Treated corn grain was cracked by the Ross Flaking Cut corrugate rollers which 
turned at the same speed. Cracked corn was then sun-dried and sifted with 4 separation sieves. It 
was found that the interaction between moisture and heat was noticed (P<0.01). The groups being 
treated with moisture and/or heat prior to cracking had larger particle size and less density than 
the untreated groups. Increasing heat but reducing moisture also gave larger particle size of the 
product than those reducing heat and increasing moisture or those of untreated methods. 

The second experiment was to study the rumen degradability of cracked corn by Nylon 
bag technique and the in vitro digestibility by enzyme amylase. The samples of 6 treatments from 
experiment 1, no moisture and heating (DC), soaking without heating (WC), no moisture but 
steaming (DS), soaking and steaming (WS), no moisture but boiling (DB) were evaluated 
compared to ground corn (GC). Ruminal dry matter degradation at 24 hours of the groups were 
45.59, 42.07, 35.46, 38.70, 41.19, 43.90 and 55.84%, respectively (P<0.05). The digestion of 
residues from nylon bags by amylase enzyme was not different (P>0.05). Total digestion were 
71.79, 68.99, 61.35, 66.13, 68.20, 70.26 and 82.26% respectively. Soaking and steaming was not 
differ from WC, DB and WB (P>0.05) but significantly lower than GC and DC (P<0.05).
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However, when the time of soaking was increased to be overnight, the digestibility increased to 
75.8%. Since the overnight soaking and steaming before cracking corn had high digestibility with 
large particle size, it may stimulate rumination and saliva production which can create less rumen 
acidosis than GC. Therefore it should to be a suitable energy source for high producing cows. 

The third experiment was evaluate the organic matter digestibility and energy contents by 
in vitro Gas Production Technique of the overnight soaked steamed cracked corn (WSon), being 
ground and incubated with rumen fluid. It was found that WSon had 78.5% OMD. The calculated 
energy contents of this cracked corn found to be 76% TDN, 3.35 Mcal/kg DE, 2.94 Mcal/kg ME 
and 1.83 Mcal/kg NEL, which were higher than those of DC.  
 The fourth experiment was to study the effect of using different processed corn for partial 
replacement of energy source in concentrate diet. Six crossbred Holstein milking cows were 
alloted into 3 treatments of Balanced design consisted of 3 periods. All cows were fed grass hay 
supplemented with pelleted concentrate, plus corn and full fat soybean. The treatments were 
different kinds of cracked corn i.e. DC and WSon compared with ground corn (GC). The total 
collection of fecal samples were used for the estimation of nutrient digestibility. It was found that 
DMI of the 3 groups were 2.96, 3.10 and 3.01% of BW respectively, which was not different.  
NDF digestibility of the diet containing WSon was 43.34% which was significantly the highest 
(P<0.05). CP digestibility of the diets were 65.90, 68.12 and 67.14% and NFC digestibility were 
89.25, 90.83 and 87.95% respectively. Both nutrient digestibilities were not different among 
groups (P>0.05). Milk production and milk composition were not different among treatment 
diets. They were 18.90, 19.68 and 19.43 kg milk/d and 3.46, 3.64 and 3.40% milk fat, 
respectively. Income over feed was also not different. However, WSon cracked corn tended to be 
superior to ground corn for supporting milk, milk fat and income over feed. 


