
บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

2.1 คารโบไฮเดรตและชนิดของคารโบไฮเดรตในรูปแปง 
คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารสําคัญที่พืชสามารถสังเคราะหไดเองที่ใบซึ่งเกิดขึ้นที่เม็ด 

คลอโรพลาส (chloroplast) โดยอาศัย คารบอนไดออกไซด น้ํา และพลังงานจากแสงอาทิตย ได
น้ําตาลกลูโคส ซ่ึงเปนหนวยยอยของคารโบไฮเดรต แลวจึงถูกนําไปสรางเปนเยื่อใยหรือเก็บในรูป
แปงหรือน้ําตาล เมื่อสัตวกินพืชจะไดรับคารโบไฮเดรตเขาไปเพื่อใชเปนแหลงพลังงานในรางกาย  

แหลงพลังงานที่สําคัญในอาหารขนสําหรับสัตวรวมถึงโคดวย คือ คารโบไฮเดรตจําพวก
แปง ซ่ึงเก็บสะสมไวตามสวนตางๆ ของพืช เชน หัว ราก เมล็ด ลําตน และผล โดยรวมกันอยูเปน
เม็ดแปง (starch granule) ที่อาจมีหรือไมมีเมมเบรนหุมก็ได เรียกวา อะไมโลพลาสต (amyloplast)  
แปงสวนใหญไดมาจากเมล็ดของธัญพืช เชน ขาวเจา ขาวโพด ขาวสาลี ขาวฟาง และบางสวนไดมา
จากหัวและรากของพืช เชน มันเทศ มันฝร่ัง และมันสําปะหลัง แปงที่ไดจากพืชแตละชนิดจะมี
ลักษณะเฉพาะ คือ มีโครงสรางทางเคมีแตกตางกัน และมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกันดวย       
(นิธิยา, 2549) 

แปงประกอบดวยหนวยยอยที่เปนกลูโคสทั้งหมดเรียกวา กลูแคนส  โมเลกุลของแปง
ประกอบดวย 2 สวนคือ  

1. อะไมโลส (amylose) คือกลูโคสจํานวนมาก  จับกันเปนเสนตรงดวยพันธะ
แบบ  α(1 4) มีโครงสรางขดกันเปนเกลียวเฮลิกซ (helix structure) ละลายน้ําไดดี เมื่อทําปฏิกิริยา
กับไอโอดีน (I) ในสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด (KI) จะไดสีน้ําเงิน 
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2.  อะไมโลเพกติน (amylopectin) เปนสวนที่ไมละลายในน้ํา ประกอบดวยกลูโคสจํานวน
มากจับกันดวยพันธะแบบ α(1 4) และมีการแตกแขนงดวยพันธะแบบ α(1 6) เมื่อทําปฏิกิริยา
กับไอโอดีน (I) ในสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด จะไดสีมวง 
 เม็ดแปงไมละลายในน้ําเย็น แตจะมีลักษณะเปนสารแขวนลอย (suspension) เมื่อไดรับ
ความรอนจะเกิดการพองตัว (swelling) ในที่สุดจะแตกออก และละลายน้ําได  ทําใหอะไมโลไล     
ติกเอนไซม (amylolytic enzyme) สามารถเขาไปยอยเม็ดแปงได กระบวนการนี้เรียกวา เจลาติไน
เซชั่น (gelatinization) มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว เพราะชวยใหแปงในอาหารถูก
ยอยไดงายขึ้น (บุญลอม, 2546) 
 

 

 
 
2.2 การยอยคารโบไฮเดรตและเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตในสัตวเคี้ยวเอื้อง 
 การยอยคารโบไฮเดรต ชนิดเปนเสนใยเกิดในกระเพาะรูเมนโดยกลุมจุลินทรียชนิดยอยเยื่อ
ใย แตการยอยคารโบไฮเดรตชนิดไมเปนเสนใยในรางกายโคนมเกิดขึ้นทั้งในกระเพาะรูเมนและใน
ลําไสเล็ก การยอยแปงในกระเพาะรูเมนเกิดจากเอนไซมที่ผลิตโดยจุลินทรียที่อาศัยอยูภายใน
กระเพาะเทานั้น เนื่องจากกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอื้องไมมีการผลิตเอนไซมที่ใชในการยอย
อาหาร (เทอดชัย, 2548) 

การยอยแปงในกระเพาะรูเมนแบงเปน 3 ขั้นตอน (บุญลอม, 2541) 
 ขั้นที่ 1 แปงและเดกซทริน (dextrin) จะถูกยอยโดยเอนไซม amylase ไดเปน maltose และ
ถูกยอยตอไปดวยเอนไซม maltase และ maltose phosphorylase และ/หรือ α-1,6-glucosidase ได
เปนกลูโคส หรือ glucose-1-phosphate ดังภาพ 1.1 
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 ขั้นที่ 2 น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนแปลงตอไปอยางรวดเร็วโดยเอนไซมของ
จุลินทรียไดเปน pyruvic acid เชนเดียวกับเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตในตัวสัตวตามปกติ ทํา
ใหไมคอยพบน้ําตาลกลูโคสในกระเพาะรูเมน 
 ขั้นที่ 3 ไพรูเวท (pyruvate) ที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยจุลินทรียในกระเพาะรูเมนได
เปนคารบอนไดออกไซด มีเธน และกรดไขมันระเหยได ซ่ึงสวนใหญไดแกกรดอะซิติก (acetic 
acid), กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) และกรดบิวทีริก (butyric acid) กรดไขมันชนิดอื่นๆ เชน 
กรด isobutyric, methylbutyric และ valeric ก็อาจเกิดขึ้นดวยแตในปริมาณนอย โดยการ 
deamination ของกรดอะมิโนในรูเมน  

กรดไขมันระเหยไดที่ผลิตไดประมาณ 80% จะถูกดูดซึมผานผนังกระเพาะรูเมนแบบ 
simple diffusion (Dijkstra, 1994) และอีกประมาณ 19% จะถูกดูดซึมที่กระเพาะสามสิบกลีบ 
(omasum) และกระเพาะจริง (abomasum) สวนที่เหลือจะผานไปยังลําไสเล็ก (Frobes and France, 
1993) กรดไขมันระเหยไดที่ถูกดูดซึมเขาสู portal blood จะหมุนเวียนอยูในรูปของประจุลบใน
สภาวะความเปนกรด-ดางของเลือดที่เปนกลาง (เมธา, 2533) กรดไขมันระเหยไดที่เกิดขึ้นนี้เปน
แหลงพลังงานที่สําคัญ โดยใหพลังงานไดถึง 80% ของพลังงานที่สัตวตองการ ความเขมขนของ
กรดไขมันระเหยไดในรูเมนจะแปรผันระหวาง 70-150 mmol/l หรือประมาณ 5-10 กรัม/ลิตร ทั้งนี้
แลวแตอาหารและระยะเวลาหลังจากกินอาหาร นอกจากนี้สัดสวนของกรดยังแปรผันตามชนิดของ
อาหารดวย (บุญลอม, 2541)  

กรดไขมันระเหยไดถูกนําไปใชประโยชนในรางกายดังนี้ 
1. กรดอะซิติก (acetic acid) จะถูกนําไปใชเพื่อใหพลังงานโดยผานทาง acetyl-CoA เขาสู 

TCA cycle (บุญลอม, 2541) หรือใชในการสังเคราะหไขมัน (lipogenesis) ในเนื้อเยื่อผานทาง
กระบวนการ carboxylation เปน malonyl-CoA (ฉลอง, 2541) ในโคนมที่กําลังใหผลผลิตตอม
น้ํานมจะใชกรดอะซิติกเพื่อเปนแหลงของคารบอนในการสังเคราะหกรดไขมันนม (Van Soest, 
1994) 

2. กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) จะถูกเมแทบอไลซที่ตับ 80-90% และมีบทบาทสําคัญ
ในการใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหกลูโคส (gluconeogenesis) และถูกนําไปใชในการ
สังเคราะหน้ําตาลแลคโตสในนม (Van Soest, 1994) โดยเริ่มจากการเปลี่ยนโพรพิโอนิกเปน 
propionyl-CoA เกิดคารบอกซิเลชันได methylmalonyl-CoA ตามดวยการจัดเรียงตัวของคารบอน
เปน succinyl-CoA จากนั้นจะถูกดูดซึมเขาสู TCA cycle ผาน oxaloacetate (บุญลอม, 2541) จากจุด
นี้สามารถนําไปสังเคราะหกลูโคสโดยผานทาง Embden-Meyerhof pathway (Van Soest, 1994) 
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หรือรวมตัวกับ acetyl-CoA เปน citrate หรือนําไปสังเคราะหเปนกรดอะมิโน ไดแก aspartate 
glutamate และ alanine (ฉลอง, 2541) 

3. กรดบิวทีริก (butyric acid) สวนมากจะถูกเมแทบอไลซที่ผนังกระเพาะหมัก เปนสารคี
โตน (ketone body) ไดแก acetoacetate และ (-D) ß-hydroxybutyrate ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง
ระหวางกันไดในตับ (บุญลอม, 2541) ในบางสถานการณโดยเฉพาะภายใตสภาวะการสลายไขมัน
หรือมีความตองการพลังงานในสภาวะขาดอาหาร ทําใหพบ (L-) ß-hydroxybutyrate ใน peripheral 
blood จํานวนมาก ถามากเกินไปจะมีผลทําใหเกิดภาวะคีโตซีสได ในสภาวะปกติสารคีโตนก็จะถูก
ใชในเนื้อเยื่อตางๆ เชนเดียวกับกรดอะซิติก (Van Soest, 1994) 

ความเขมขนของกรดไขมันระเหยไดในกระเพาะรูเมนขึ้นอยูกับอัตราเร็วในการผลิตและ
การดูดซึมกรดผานผนังกระเพาะ ถาอัตราเร็วในการผลิตมีมากกวาก็จะมีกรดสะสมอยูในรูเมนมาก 
อยางไรก็ดีอัตราการผลิตกรดนี้จะผันแปรไปในชวงวัน (diurnal variation) โดยจะถึงระดับสูงสุด
หลังจากกินอาหารไปไดระยะหนึ่ง ซ่ึงจะเร็วหรือชาแลวแตชนิดของอาหารที่สัตวไดรับ เชนถา
ไดรับอาหารหยาบสูงอาจขึ้นถึงระดับสูงสุดหลังกินอาหารได 4 ช่ัวโมง แตถาสัตวไดรับอาหารขน
สูงปริมาณกรดจะถึงระดับสูงสุดเร็วกวานั้น และคา pH ในกระเพาะรูเมนจะกลับกันกับปริมาณกรด 
หรือที่เรียกวา negative mirror image (บุญลอม, 2541) 

การที่ pH ในกระเพาะรูเมนลดต่ําลง อาจเกิดจากการผลิตกรดแลคติก (lactic) เปนปริมาณ
สูงถึง 50-90% ของปริมาณกรดทั้งหมดที่เกิดขึ้น เนื่องจากจุลินทรียที่ใชกรดแลคติก ลดจํานวนลง
ในสภาพความเปนกรดที่รวดเร็วเกิดภาวะเสียสมดุลของกรดแลคติก จึงมีกรดแลคติก ปริมาณมาก
ในกระเพาะรูเมน ทําใหจุลินทรียชนิดอื่นทนไมได กรดแลคติกนี้มีสภาพความเปนกรดที่รุนแรงกวา
กรดไขมันที่ระเหยได และถามีการดูดซึมกรดแลคติกเขาสูกระแสโลหิตเปนจํานวนมากจะทําให
เลือดมีสภาพเปนกรดสูง สงผลใหสัตวไมกินอาหาร กีบอักเสบ และใหผลผลิตลดลง นอกจากนี้ยัง
จะทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถนําพาออกซิเจนไปยังสวนตางๆ ของรางกายไดซ่ึงจะทําใหสัตว
ตาย เรียกวา acute indigestion หรือ rumen acidosis แผนภาพโดยสรุปของการเกิด acidosis แสดง
ในภาพ 1.2 
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Cellulose       Starch 

 

Cellobiose      Maltose  Isomaltose 

 

            Glucose-1-phosphate     Glucose 

 

Glucose-6-phosphate    Sucrose 

 

             Pectins      Uronic acids 

     Fructose-6-phosphate  Fructose  Fructans    

     Hemicelluloses  Pentoses 

 

Fructose-1,6-diphosphate 

            Pentosans 

 

          Pyruvate 

 

Formate          Acetyl Coenzyme A          Lactate                Oxaloacetate          Methylmalonyl CoA 

   

Malonyl 

CO2     H2        CoA        Acetoacetyl CoA            Lactyl CoA    Malate 

 

 
Methane    Acetyl phosphate  β-Hydroxybutyryl CoA           Acrylyl CoA    Fumarate 

 

            

          Crotonyl CoA                           Propionyl CoA        Succinate      Succinyl CoA 

 

     

            Butyryl CoA 

 

      

    Acetate                  Butyrate            Propionate 

 

ภาพ  1 . 1  เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตในกระเพาะรูเมน (บุญลอม, 2541) 
Figure 1.1 Metabolism of carbohydrate in the rumen (Boonlom, 2541) 
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ภาพ  1 .2  กลไกการเกิดภาวะความเปนกรดสูงในกระเพาะรูเมน (Owens, 1998) 
Figure 1.2 Mechanism of rumen acidosis 

 
2.3 ภาวะความเปนกรดสูงในกระเพาะรูเมน (rumen acidosis) 
 เปนสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสัตวเคี้ยวเอ้ืองกินอาหารคารโบไฮเดรตประเภทที่ยอยสลายไดงาย
จําพวกแปงและน้ําตาลในปริมาณมาก  แบคทีเรียจึงยอยคารโบไฮเดรตประเภทแปงใหเปนกรด    
แลคติกในปริมาณมากและสะสมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อแบคทีเรียที่นําเอากรดแลคติกไปใชไม
สามารถใชไดหมดจงึทําใหมีกรดแลคติกคั่งคางอยูภายในกระเพาะรูเมน ทําใหมีสภาพเปนกรด โดย 
pH ลดต่ํากวา 5 ซ่ึงภายใตสภาพนี้แบคทีเรียและโปรโตซัวที่ยอยเยื่อใยจะลดปริมาณลง เมื่อความ
เขมขนของ VFA สูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหการเคลื่อนไหวของกระเพาะรูเมนชาลงดังกลไกในภาพที่ 1.2 
กรดแลคติกที่เกิดขึ้นบางสวนจะถูกทําใหมีสภาพเปนกลางโดยน้ําลายของสัตวที่มีสารบัฟเฟอรเปน
องคประกอบ กรดแลคติกที่เหลือจะซึมผานผนังกระเพาะรูเมนเขาสูกระแสเลือด ซ่ึงตามปกติจะถูก
ทําใหมีสภาพเปนกลางโดย bicarbonate และเกิด CO2 ซ่ึงจะถูกกําจัดโดยวิธีหายใจถ่ีขึ้น แตถากรด
แลคติกมีปริมาณมากกวาที่ plasma bicarbonate จะคุมไดจะทําให pH ของเลือดลดต่ําลง ความดัน
เลือดจะลดลงทําใหการไหลเวียนของเลือดไปยังสวนตางๆ นอยลง การนําออกซิเจนไปยังสวน
ตางๆ ของรางกายก็จะลดลง จนอาจทําใหสัตวตายในที่สุด 
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 กรดแลคติกที่เกิดขึ้น จะอยูในรูปของ D – lactic acid และ L – lactic acid แตชนิดที่ทําให
เกิดปญหามาก คือ D – lactic acid เพราะ L – lactic acid จะถูกนําไปใชประโยชนโดยจุลินทรียได
เร็วกวา (Huber, 1976) 

การสลายตัวของแปงในกระเพาะหมักจากวัตถุดิบอาหารสัตวที่นิยมใชกันทั่วไป สามารถ
เรียงลําดับจากเร็วไปชาไดดังนี้ 

มันสําปะหลัง > ขาวโอต > ขาวสาลี > ขาวบารเลย > ขาวโพด > ขาวฟาง (Herrera-Saldana 
et al.,1990) จะเห็นไดวาแมแปงของเมล็ดขาวโพดจะมีการสลายตัวที่คอนขางชา เมื่อเทียบกับแปง
ของพืชหัวหรือธัญพืชชนิดอื่น แตก็ยังมีรายงานการเกิดสภาวะ acidosis ในโคนมที่ไดรับอาหารขน
ในระดับสูงอยูเสมอ ดังนั้นการแปรรูปเมล็ดขาวโพดใหอยูในสภาพที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญ 
 
2.4 ระดับท่ีเหมาะสมของคารโบไฮเดรตที่ไมใชเยื่อใยในอาหารโคนม 
 คารโบไฮเดรตที่ไมใชเยื่อใยประกอบดวย แปง น้ําตาล เปนหลัก นิยมวัดในรูปของ non 
fibrous carbohydrate (NFC) โดยวิธีการหักลบหรือในรูปของ NSC (Non structural carbohydrate) 
ซ่ึงวัดโดยวิ ธี เอนไซม  การสัง เคราะหโปรตีนของจุ ลินทรียในรู เมนสวนหนึ่ งตองอาศัย
คารโบไฮเดรตที่ไมใชเยื่อใย และโปรตีนยอยสลายได (DIP) ดังนั้นการสังเคราะหโปรตีนของ         
จุลินทรียจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อสัตวไดรับ NFC และ DIP ในระดับที่เหมาะสมซึ่ง     
อมรกฤต (2551) พบวามีคาประมาณ 2.5%  
 Cherney et al. (2003) ไดศึกษาบทบาทของ NFC ในอาหารโคนมโดยใหอาหารที่มี NFC 
35.7 และ 36.5% พบวาทําใหโคใหน้ํานมโคดีกวาเมื่อใหอาหารที่มี NFC 30.0 และ 31.4% โดยให
เหตุผลวา NFC เปนแหลงของสารที่ใชในการสรางน้ําตาลแลคโตสในน้ํานม  
 Kalscheur et al. (2006) ศึกษาการใหอาหารโดยใชระดับของ NFC ที่สูงกวา 40% พบวา ทํา
ใหโคใหผลผลิตน้ํานม 4%FCM 30.3, 30.8 และ 32.2 กิโลกรัม ลดลงมากกวาเมื่อใหอาหารที่มรีะดบั 
NFC ที่ 40.5% ซ่ึงใหผลผลิตไดวันละ 33 กิโลกรัม 
 
2.5 ขาวโพด (Indian Corn หรือ Maize) 
 ขาวโพดมีช่ือวิทยาศาสตรวาซีเมส (Zea mays) เปนพืชตระกูลเดียวกับหญา มีลําตนสูงโดย
เฉลี่ย 2.5 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน 0.5-2 นิ้ว มีถ่ินกําเนิดในนิวเม็กซิโก (แถบอเมริกา
ใต) ปจจุบันนิยมปลูกแพรหลายในแถบอเมริกา แคนาดา ฯลฯ และสามารถปลูกไดในสภาพที่มี
ภูมิอากาศแตกตางกันมาก ขาวโพดเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตว เพราะสามารถนํามาเลี้ยงสัตว
ไดทั้งตน ใบและเมล็ด (พันทิพา, 2547) 
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ลักษณะทั่วไปของเมล็ดขาวโพด 
เมล็ดขาวโพดแบงออกไดเปน 3 สวนใหญๆ คือ สวนเปลือก (pericarp, hull หรือ bran) คิด

เปนรอยละ 6 สวนของตนออนหรือจมูกขาวโพด (germ หรือ embryo) คิดเปนรอยละ 12 และสวน
เนื้อ (endosperm) คิดเปนรอยละ 82 (พันทิพา, 2547) 

Endosperm ของขาวโพด ประกอบไปดวยแปง 2 ชนิดคือ แปงชนิดออน (floury 
endosperm) อยูดานในและแปงชนิดแข็ง (horny endosperm) อยูดานนอก (ราเชนทร, 2539)  ดังนั้น
การนําเมล็ดขาวโพดมาใชเปนแหลงพลังงานสําหรับโคจึงจําเปนตองผานการแปรรูปเสียกอน 
เพื่อใหแปงสวน horny แตกออก จุลินทรียในกระเพาะหมักและเอนไซมในลําไสเล็กจึงจะสามารถ
เขายอยและใชประโยชนจากแปงในเมล็ดขาวโพดได 

 
 
ภาพ  1 .3  สวนประกอบของเมล็ดขาวโพด (พันทิพา, 2547) 
Figure 1.3 Structure of corn seed (Pantipa, 2547) 
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วิธีการใชขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ใชไดหลายรูปแบบทั้งเปนอาหารหยาบและอาหารขน การใชในรูปอาหารหยาบคือ ใชตน 

ใบ ซัง ทั้งสภาพสด  แหง และหมัก สวนอาหารขนใชไดทั้งเมล็ด และผลิตผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมการทําแปงขาวโพด น้ํามันขาวโพด และน้ําหวานจากขาวโพด ซ่ึงผลิตผลพลอยได
เหลานี้มีหลายชนิด เชน รําขาวโพด (corn bran) คอรนฟดมีล (corn feed meal) คอรนเจิรมเคกหรือ
คอรนเจิรมมีล (corn germ cake, corn germ meal) คอรนกลูเทนฟด (corn gluten feed) และคอรนกลู
เทนมีล (corn gluten meal) เปนตน โดยใชเปนแหลงใหพลังงานและแหลงเสริมโปรตีน ชนิดของ
ขาวโพดที่ใชในสัตวเคี้ยวเอื้อง ไดแก 

1. เมล็ดขาวโพดบดหรือบีบแตก (Ground corn, Cracked corn หรือ Corn meal) 
โดยปกติหมายถึงเมล็ดขาวโพดที่สีออกจากฝกแลวนํามาบดหรือทําใหแตกออก กอนบด

ขาวโพดตองเลือกสิ่งแปลกปลอมออกใหเหลือไมเกิน 4% ส่ิงที่มักปนมาคือ ซังและเปลือกขาวโพด
การบดไมควรบดใหละเอียดเกินไป เพราะจะมีลักษณะเปนฝุนสัตวไมชอบกิน ขาวโพดที่บดแลว  
จะเก็บไวไดนานตองมีความชื้นไมเกิน 12% ขาวโพดบดสามารถผสมอาหารไดดีถึง 70-80% โดย
ไมเปนอันตรายตอสัตว ถือวาเปนอาหารที่ดีมีไวตามินเอ สูงมาก แตมี ไวตามินบีรวมต่ํา ขาวโพดบด
แบบนี้มักนิยมบดใชเองในฟารม  

แตในกรณีที่นําขาวโพดบดมารอน เพื่อแยกเอาสวนที่ละเอียดหรือมีขนาดเล็กออกไปแลว 
สวนที่เหลือจะมีขนาดใหญ จึงเรียกวาขาวโพดบดชนิดหยาบ (screened cracked corn, screened 
ground corn หรือ screened corn chop) ไมควรมีส่ิงแปลกปลอมมากเกิน 4% เชนกัน 

ในตางประเทศ มีกรรมวิธีการผลิตที่สามารถแยกเอาสวนของเปลือกนอกของเมล็ด (hull) 
และสวนจุดงอกหรือคัพภะ (germ) ของเมล็ดขาวโพดออกไปกอนที่จะนํามาบดดวย  

2. ขาวโพดบดทั้งฝก (Corn and cob meal หรือ Ground ear corn)  
ขาวโพดบดลักษณะนี้ โดยปกติจะแกะเปลือกออกกอน แลวบดเมล็ดไปพรอมกับซัง ซ่ึงจะ

มีสวนของซังติดมาตามธรรมชาติประมาณ 20% ทําใหเบาฟามมีกากมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมล็ด
ขาวโพดบด เหมาะสําหรับแมโค พอโคเนื้อ และโคนม รวมทั้งแมสุกรอุมทองเพื่อกันอวน แตไม
เหมาะกับสุกรรุน สุกรขุน ไกเนื้อ และไกไข ซังขาวโพดมีคุณคาทางอาหารต่ําเพราะมีเยื่อใยสูง ยอย
ไดยาก การบดขาวโพดทั้งฝก ถาบดละเอียด (fine ground) จะตองสามารถผานตะแกรงเบอร 10 ได 
67% อีก 33% ผานตะแกรงเบอร 20 ได แตชนิดบดหยาบ (coarse ground) ตองผานตะแกรงเบอร 4 
ไดทั้งหมด และผานเบอร 10 ได 50%  

บางครั้งจะมีการบดขาวโพดทั้งฝกโดยไมแกะเปลือกออก (ear corn chops with husk) กรณี
นี้จะมีเยื่อใยมากขึ้น คุณคาทางอาหารจะนอยกวาที่ไดกลาวมาแลว 
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ตามปกติขาวโพดทั้งฝกจะสามารถเก็บไวในโรงเก็บ (corn-crip silo) ไดนานกวาขาวโพดที่
บดแลว เพราะฝกขาวโพดที่ไมไดแกะเปลือกออกจะปองกันมอด (weevil) ไดดี ขาวโพดที่เก็บควรมี
ความชื้นไมเกิน 14% ในขณะที่ระยะปลิดฝกมีความชื้นประมาณ 16-30% ขาวโพดบดทั้งฝก นิยมใช
เล้ียงโคโดยเสริมอาหารโปรตีน ไวตามิน แรธาตุใสรางแยกใหกินตางหาก  
 
2.6 อุปกรณสําหรับบดเมล็ดขาวโพด 
 การบดเมล็ดขาวโพดใหอยูในสภาพที่เหมาะสมที่จะนําไปใชเล้ียงสัตวชนิดตางๆ ถือวามี
ความสําคัญอยางมาก เนื่องจากสัตวชนิดตางๆ ตองการเมล็ดขาวโพดที่มีขนาดและลักษณะที่
แตกตางกันไป เชน สุกรตองการเมล็ดขาวโพดที่ผานการบดใหมีขนาดเล็กหรืออยูในสภาพละเอียด
เพื่องายตอการยอย ในขณะที่โคตองการเมล็ดขาวโพดที่มีขนาดใหญกวาเพื่อรักษาสมดุลความเปน
กรดในกระเพาะรูเมน การบดเมล็ดขาวโพดใหมีขนาดตามที่ตองการจําเปนตองเลือกอุปกรณ
สําหรับบดเมล็ดขาวโพดใหเหมาะสม 

ก. เครื่องบดแบบ Roller mill 
ประกอบดวยลูกกลิ้ง 2 ตัวตั้งชิดกันดังภาพ 1.4 แตหมุนสวนทางกัน ผิวของลูกกลิ้ง 

(corrugate) จะเปนลอนหยัก ทําหนาที่บีบและฉีกอาหารที่ผานชองวางระหวางลูกกลิ้งใหแตก 
อาหารที่ผานการบดจะมีลักษณะแบนและแตกหักเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 

ชองวางระหวางลูกกลิ้งทั้ง 2 สามารถปรับความกวาง-แคบได ขึ้นอยูกับความตองการบด
ใหละเอียดหรือหยาบ 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
ภาพ  1 .4  การทํางานของเครื่อง Roller mill 
Figure 1.4 Principle of the Roller mill 

สวนใหกําลังมอเตอร 
ลูกกลิ้งผิวเซาะรอง 
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เมื่อเมล็ดขาวโพดผานการบีบดวย roller mill จะสงผลใหสวนของแปงแข็ง (horny starch) 
ถูกทําใหแตกออก ดังนั้นจุลินทรีย และเอนไซมจากตัวสัตวจึงสามารถเขายอยสลายและใช
ประโยชนจากแปงที่อยูในเมล็ดขาวโพดไดงายและมากขึ้น  

ผิวของลูกกลิ้งถือวามีความสําคัญมากเชนกัน เพราะลักษณะผิวของลูกกลิ้งที่ตางกันก็มีผล
ตอขนาดชิ้นดวยเชนกัน   AFIA (1985) ไดกลาวถึงผิวลักษณะตางๆ คือ 

1. ผิวของลูกกลิ้งสําหรับบดละเอียด จะสามารถตัดเมล็ดขาวโพดใหมีลักษณะเปนชิ้น
เล็กๆ จนถึงละเอียด เนื่องจากผิวของลูกกลิ้งมีความแหลมคมดังรูป และวางลูกกลิ้งชิดกันตลอดจน
สามารถตั้งรอบการหมุนของลูกกลิ้งทั้ง 2 ลูก ใหตางกัน เชน 1.5 : 1 หรือ 2 : 1 ทําใหสามารถ
บดละเอียดไดมากยิ่งขึ้น 

 

 

 
 

2. ผิวของลูกกลิ้งสําหรับบดหยาบจะไมสามารถตัดเมล็ดขาวโพดใหเปนชิ้นเล็กๆ ได 
เนื่องจากผิวของลูกกลิ้งไมมีความแหลมคมดังรูปดานลาง อีกทั้งรอบการหมุนของลูกกลิ้งทั้ง 2 ลูก
ยังเทากัน และมีการตั้งระยะหางระหวางลูกกลิ้งใหมากขึ้นกวาการบดละเอียดดวย จึงสงผลใหเมล็ด
ขาวโพดที่ถูกบดมีขนาดชิ้นที่คอนขางใหญ  
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 ข. เครื่องบดแบบ Hammer mill 
 เปนอุปกรณบดวัตถุดิบอาหารสัตวที่นิยมใชกันทั่วไป และมีวิธีการใชงาย หลักการทํางาน
ของเครื่องคือ อาศัยแทงเหล็กรูปสี่เหล่ียมผืนผาหลายๆ แทงยึดติดกับแกนหมุนตรงกลางดังภาพ1.5 
เมื่อแกนหมุนแทงเหล็กจะถูกเหวี่ยงใหไปกระทบวัตถุดิบ ทําใหวัตถุดิบถูกตีไปชนกันเอง หรือชน
กับผนังรอบๆ แกน และชวงที่วัตถุดิบถูกตีใหแตกก็จะไดรับแรงขัดสีจากตะแกรงที่รองอยูดานลาง 
จนมีขนาดที่สามารถลอดผานตะแกรงได ดังนั้นตะแกรงจึงเปนตัวกําหนดขนาดหรือความละเอียด
ของวัตถุดิบที่ตองการ นอกจากนี้ประสิทธิภาพของเครื่อง hammer mill ยังขึ้นกับความเร็วของแกน
ที่หมุนและลักษณะหัวคอน  

 
  
 ภาพ  1 .5  การทํางานของเครื่อง Hammer mill (พันทิพา, 2547) 
 Figure 1.5 Principle sketch of the hammer mill (Pantipa, 2547) 
 
2.7 ผลของการแปรสภาพเมล็ดขาวโพดตอการยอยไดในโคและการใหผลผลิต 

ก. ผลของความชื้น 
เมื่อเมล็ดไดรับความชื้นจากภายนอกอยางเพียงพอจะมีการดูดน้ําเขาไปภายใน ทําใหเปลือก

หุมเมล็ดออนตัวลง และน้ําจะชวยกระตุนปฏิกิริยาทางชีวเคมีตางๆ ภายในเมล็ด เชน กระตุนการ
สรางฮอรโมนจิบเบอเรลลิน ซ่ึงควบคุมการสรางเอนไซมแอลฟาอะไมเลสในชั้นอะลิวโรน 
(aleurone layer) แลวถูกสงไปยังเอนโดสเปรมเพื่อยอยแปงเปนน้ําตาล นอกจากนี้ยังมีการสราง
เอนไซมอ่ืนๆ ไดแก นิวคลีเอส โปรตีเอส ฯลฯ เพื่อยอยสลายอาหารที่สะสมไวในเมล็ด เชน ไขมัน 
คารโบไฮเดรต โปรตีน ใหมีโมเลกุลเล็กลงไดเปน น้ําตาล และกรดอะมิโน (สมบุญ, 2538) 



 15 

Cooper et al. (2002) ไดทําการศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นของเมล็ดขาวโพดตอการยอย
ไดของแปง โดยนําเมล็ดขาวโพดที่มีสภาพแหงไปบดผานลูกกลิ้ง เรียกวา dry-rolled corn (DRC) 
และ นําเมล็ดขาวโพดท่ีมีความชื้นสูง (หลังจากการเก็บเกี่ยว มีความชื้นประมาณ 29%) ไปบดผาน
ลูกกลิ้งแลวนําไปเก็บในหลุมหมักโดยอัดใหแนน ประมาณ 250 วัน เรียกวา high-moisture corn 
(HMC) พบวา HMC มีการยอยสลายของแปงในกระเพาะรูเมนสูงกวา DRC (91.7 vs 76.2 % , 
P<0.05)  

Sindt et al. (2006) ไดศึกษาถึงอิทธิพลของระดับของความชื้นที่มีผลตอการยอยไดของ 
steam-flaked corn โดยแบงระดับความชื้นออกเปน 3 ระดับ คือ 0, 6 และ 12% (wt/wt) พบวา การ
ยอยสลายของแปงในกระเพาะรูเมนของแตละกลุมเทากับ 90.5, 87.7 และ 91.8% และมีการยอยไดที่
ลําไสเล็กเทากับ 7.2, 8.4 และ 5.8% ตามลําดับ 
  
 ข. ผลของความรอน 

การแปรรูปเมล็ดธัญพืชเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการยอยไดของแปงในกระเพาะรูเมน 
(Theurer et al.,1999) แตจะมีผลทําใหการยอยไดของเยื่อใยและประสิทธิภาพในการสังเคราะห
โปรตีนของจุลินทรียลดลง นอกจากนี้การใหความรอนแกเมล็ดธัญพืชซ่ึงมีความชื้นพอเหมาะ จะทํา
ใหแปงเกิดการแตกตัว (gelatinization) ทําใหการใชประโยชนสูงขึ้น (เมธา, 2529) 

Chen et al. (1994) ทําการศึกษาถึงผลของการแปรรูปเมล็ดขาวโพดดวยวิธีตางกันที่มีผลตอ
ปริมาณน้ํานม โดยนําเมล็ดขาวโพดไปนึ่งเปนเวลา 10-15 นาที แลวนําไปบดผานลูกกลิ้งใหมีความ
หนาแนน 500 g/L เรียกวา steam-rolled corn (SRC) เทียบกับ steam-flaked corn (SFC) ที่มีความ
หนาแนน ไมเกิน 400 g/L พบวา กลุม SFC ใหปริมาณน้ํานมและโปรตีนในน้ํานมสูงกวา SRC 
(P<0.01)  

Theurer et al. (1999) รายงานวา การนําเมล็ดขาวโพดไปนึ่งและนําไปรีดเปนแผน (SF) 
ชวยใหโคใชยอยแปงในเมล็ดขาวโพดไดดีกวาการนําเมล็ดขาวโพดแหงไปบีบผานลูกกลิ้ง (DR) คือ 
กลุม SF มีการยอยสลายของแปงในรูเมน 52 vs 35% (P<0.05) และมีการยอยไดในลําไสเล็ก        44 
vs 42% (P >0.05)   ดังนั้นเมื่อคิดเปนการยอยไดของแปงตลอดทางเดินอาหาร (total tract starch 
digestion, %) กลุม SF จึงมีการยอยไดสูงกวากลุม DR (97.9 vs 88.7%, P<0.05)  

เมื่อทดลองนําขาวโพดดังกลาวมาผสมในอาหาร TMR ใหโครีดนม พบวา กลุม SF ให
ปริมาณน้ํานมสูงกวากลุม DR คือ 37.4 vs 35.6 กิโลกรัมตอวัน (P<0.01) และใหโปรตีนในน้ํานมสูง
กวา คือ 3.02 vs 2.95% อยางไรก็ตามพบวากลุม DR ใหไขมันในน้ํานมสูงกวา (3.20 vs 3.03%) 
ดังนั้นเมื่อคํานวณเปนปริมาณนมที่ปรับไขมัน 3.5% (FCM) แลว จึงไมพบความแตกตางทางสถิติ  
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ค. ผลของขนาดชิ้น 
ลักษณะทางกายภาพมีสวนสําคัญยิ่งตอการรักษาสมดุลการเกิดกรดในกระเพาะรูเมน โดย

ขาวโพดที่มีขนาดชิ้นเล็ก เชนขาวโพดบดจะมีการสลายตัวของแปงอยางรวดเร็วในกระเพาะรูเมน 
ซ่ึงสงผลใหมีการยอยไดสูง อยางไรก็ตามการสลายตัวของแปงอยางรวดเร็วในกระเพาะรูเมน จะ
สงผลกระทบตอการยอยไดของเยื่อใย (Allen, 1997)  

Lykos และ Varga (1995) ไดทําการศึกษาการยอยไดในกระเพาะรูเมนของเมล็ดขาวโพดที่
มีขนาดชิ้นที่แตกตางกัน โดยเปรียบเทียบระหวาง CC (cracked corn), CCC (chick cracked corn), 
FGC (finely ground corn) และ SFC36 (steam-flaked corn with a density of .36 kg/L) ซ่ึงมีขนาด
ช้ินเฉลี่ยเทากับ 4309, 2577, 686 และ 2896 μm ตามลําดับ พบวา มีสวนของ soluble fraction เทากับ 
2.1, 1.2, 21.5 และ 24.9% ตามลําดับ  สวน potentially degradable fraction เทากับ 96.9, 98.7, 78.1 
และ 66.8% ตามลําดับ 

Yu et al. (1998) ทําการศึกษาถึงผลของขนาดชิ้นของเมล็ดขาวโพดที่แตกตางกันตอปริมาณ
น้ํานม โดยเปรียบเทียบระหวาง FGC (finely ground corn) และ CGC (coarsely ground corn) ที่มี
ขนาดชิ้นเฉลี่ยเทากับ 1.18 และ 2.42 มิลลิเมตร ตามลําดับ พบวา กลุม CGC มีปริมาณการกินไดสูง
กวา (27.5 vs 23.1 กิโลกรัมน้ําหนักแหงตอวัน, P<0.05) อยางไรก็ตามปริมาณและสวนประกอบ
น้ํานมของโคทั้ง 2 กลุมใกลเคียงกัน โดยมีไขมัน เทากับ 2.94 และ 3.06% และมีโปรตีน เทากับ 2.97 
และ 2.99% ตามลําดับ 

Callison et al. (2001) ทําการศึกษาถึงผลของขนาดชิ้นของเมล็ดขาวโพดที่แตกตางกันตอ
การยอยไดของคารโบไฮเดรตที่ไมใชเยื่อใย (NSC) โดยเปรียบเทียบระหวาง FGC (finely ground 
corn) และ CGC (coarsely ground corn) ที่มีขนาดชิ้นเฉลี่ยเทากับ 1.2 และ 4.8 มิลลิเมตร พบวา 
กลุม FGC ซ่ึงมีขนาดเล็กกวามีการยอยสลายไดสูงกวา (70.1 vs 35.2%, P<0.01) สวนการยอยไดที่
ลําไสเล็กเทากับ 19.9 vs 47.7% (P<0.01)  ดังนั้นเมื่อคิดเปนคาการยอยไดตลอดทั้งระบบ กลุม FGC 
จึงมีการยอยไดสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ ( 98.0 vs 91.3%, P<0.01) อยางไรก็ตามพบวากลุม FGC มีคา
การยอยสลายสูงสุด (potentially digestible fraction) ต่ํากวา (78.3 vs 94.5) สําหรับผลตอปริมาณ
และองคประกอบของน้ํานม พบวา โคทั้ง 2 กลุมมีปริมาณการกินไดไมแตกตางกัน คือ 18.4 vs 18.8 
กิโลกรัมน้ําหนักแหงตอวัน และมีปริมาณน้ํานม 25 กิโลกรัมตอวัน ทั้ง 2 กลุม นอกจากนี้ยังมี
สวนประกอบของน้ํานมใกลเคียงกัน คือ ไขมันนม 3.57 vs 3.50% และโปรตีนในน้ํานม 3.20 vs 
3.18%    

Remond et al. (2004) ทําการศึกษาถึงผลของขนาดชิ้นของเมล็ดขาวโพดที่แตกตางกันตอ
การยอยได โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมที่มีขนาดเฉลี่ยเทากับ 0.7, 1.8 และ 3.7 มิลลิเมตร พบวา 
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การสลายในกระเพาะรูเมนเทากับ 58.6, 49.8 และ 35.5% (P<0.05) และมีการยอยไดที่ลําไสเล็ก
เทากับ 28.9, 31.5 และ 30.6% ตามลําดับ สําหรับผลตอสมรรถภาพการผลิตของโคนม พบวา 
ปริมาณการกินไดของโคแตละกลุมใกลเคียงกัน คือ 16.0, 15.9 และ 15.9 กิโลกรัมน้ําหนักแหงตอ
วัน ตามลําดับ ในสวนของปริมาณน้ํานม พบวา กลุมที่มีขนาดชิ้นเล็กมีแนวโนมการใหน้ํานมใน
ปริมาณที่สูงกวา เทากับ 19.8, 18.3 และ 18.2 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวา
สวนประกอบของน้ํานมมีคาใกลเคียงกัน โดยมีไขมัน 4.13, 4.15 และ 4.14% และมีโปรตีน 3.07, 
3.10 และ 2.95% ตามลําดับ 

นอกจากนี้ Remond et al. (2004) ไดทําการศึกษาถึงวิธีการแปรรูปเมล็ดขาวโพดที่มีผลตอ
การยอยไดและประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมของโค โดยเปรียบเทียบขาวโพดที่ไดรับการบีบเมล็ด
ผานลูกกลิ้งในสภาพแหง (dry roll corn) กับ ขาวโพดบด (ground corn) พบวา โคทั้ง 2 กลุมมีการ
กินไดไมแตกตางกัน คือ 18.1 และ 18.0 กิโลกรัมน้ําหนักแหง ปริมาณน้ํานมมีความใกลเคียงกัน 
เทากับ 21.0 และ 21.8 กิโลกรัมตอวัน เมื่อพิจารณาองคประกอบของน้ํานม พบวา ทั้งไขมันและ
โปรตีนก็ไมมีความแตกตางกัน โดยมีไขมัน 3.97 และ 3.98% และมีโปรตีน 3.10 และ 3.13% 
ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวา ปริมาณแลคโตสของกลุมที่ไดรับขาวโพดบดสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ 
(1,057 vs 1,016 กรัม/วัน, P<0.01)  


