
    

บทที่ 3 
 

วิธีการทดลอง 
 

การทดลองที่ 1 ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตเมล็ดขาวโพดบีบแตก 
 

วิธีการทดลอง 
นําเมล็ดขาวโพดไรที่ผานการสีเอาซังออกแลวและมีความชื้นไมเกิน 13% มาผานกรรมวิธี

ตางๆ ตามแผนการทดลองแบบ 3 x 2 Factorial arrangement in CRD โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ยอยสลายในกระเพาะรูเมน คือ 

1. วิธีการใหความรอน มี 3 แบบ 
ก. ไมใหความรอน (C) 
ข. ใหความรอนดวยการนึ่ง (S) เปนเวลา 15 นาที นับจากที่เห็นไอน้ําพุงขึ้นจากขอบฝา
ปด 

ค. ใหความรอนดวยการตม (B) โดยตมในน้ําเดือดเปนเวลา 5 นาที 
2. การเพิ่มความชื้นของเมล็ด มี 2 ระดับ 

ก. ไมแชน้ํา (D) 
ข. แชน้ํา (W) เปนเวลา 15 นาที จากนั้นนําไปผึ่งในรมนานประมาณ 5 นาทีใหพอ
หมาดๆ 

จากปจจัยดังกลาวทําใหไดกลุมทดลอง (treatment) 6 กลุม 
1. ไมแชน้ําและไมใหความรอน (DC)  
2. แชน้ําแตไมใหความรอน (WC) 
3. ไมแชน้ําแตนําไปนึ่ง (DS) 
4. แชน้ําและนําไปนึ่ง (WS) 
5. ไมแชน้ําแตนําไปตม (DB) 
6. แชน้ําและนําไปตม (WB) 
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 นําเมล็ดขาวโพดที่เตรียมตามกรรมวิธีของแตละ treatment จํานวนกลุมละ 10 กิโลกรัม    
ไปผานการบีบใหแตกดวยเครื่องบดแบบ roller mill ที่พัฒนาขึ้นเองดังภาพที่ 3.1 ซ่ึงเปนลูกกลิ้ง 2 
ลูก มีผิวแบบ Ross Flaking Cut ที่ตั้งระยะหางของลูกกลิ้งทั้ง 2 ลูก เทากับ 0.15 เซนติเมตร มีรองลึก 
0.1 เซนติเมตร และสันรองกวาง 1 เซนติเมตร โดยลูกกลิ้งทั้ง 2 ลูกหมุนดวยความเร็วที่เทากัน 
จากนั้นนําไปตากใหแหง ทําการทดลองกลุมละ 3 ซํ้า  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  3 .1  รูปแบบและขนาดของเครื่องบีบเมล็ดขาวโพด 
Figure 3.1 Design and measurement of cracking machine 
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การเก็บขอมูล 
ทําการวัดขนาดของผลิตภัณฑแตละวิธีการโดยรอนผานตะแกรงขนาด 1, 0.5 และ 0.2 

เซนติเมตร นําสวนที่เหลือคางอยูบนตะแกรงไปชั่ง แลวคํานวณเปนรอยละของตัวอยางที่ใช 
นอกจากนี้ทําการวัดความหนาแนนของแตละตัวอยางโดยใชกระบอกตวงที่มีปริมาตร 1 ลิตร แลว
นําไปชั่ง คํานวณคาความหนาแนนตามสูตร :  

 
ความหนาแนน (D) =  
 
การวิเคราะหผลการทดลอง 
ตรวจสอบความแตกตางคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ตามแผนการ

ทดลองแบบ 2 × 3 Factorial ในแผน CRD ทดสอบปฏิสัมพันธปจจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 10  
(กัลยา, 2542) เพื่อหาวิธีการทํา cracked corn ที่เหมาะสมที่สุด 

 
การทดลองที่ 2 ทดสอบการยอยสลายในกระเพาะรูเมนดวยวิธีการใชถุงไนลอน และยอยตอดวย

เอนไซมอะไมเลส  
 
สัตวทดลอง 
ใชแมโคลูกผสมสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชี่ยน 75% ขึ้นไป ที่เจาะกระเพาะรูเมนไวแลว 

จํานวน 4 ตัว เล้ียงในซองขังเดี่ยวผูกยืนโรง มีที่ใหน้ําอัตโนมัติและมีรางอาหารอยูดานหนาตัวโค  
 
การเตรียมอาหารทดลอง แบงออกเปน 2 สวน 
สวนที่ 1 ใชตัวอยางเมล็ดขาวโพดจากการทดลองที่ 1  
สวนที่ 2 ใชตัวอยางเมล็ดขาวโพด WS จากการทดลองที่ 1 และเมล็ดขาวโพดที่เตรียมโดย

วิธีการที่คลายกัน แตเพิ่มระยะเวลาในการแชน้ําเปนเวลา 12 ช่ัวโมง (WSon) กอนนํามาบีบใหแตก 
 
วิธีการทดลอง 
นําเมล็ดขาวโพดที่ผานกรรมวิธีการแปรรูปตางๆ ไปศึกษาการยอยไดในกระเพาะรูเมน โดย

ใชถุงไนลอน ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก Ørskov (1985; อางโดยดํารัส, 2545) แตไมบดตัวอยางใหมี
ขนาด 2 มิลลิเมตร ตามขอกําหนด เพื่อใหเห็นอิทธิพลของ treatment ชัดเจนยิ่งขึ้น ทําการชั่งตัวอยาง
ปริมาณ 3 กรัม ใสในถุงขนาด 7 x 150 มม. ซ่ึงมีขนาดรูประมาณ 40 ไมครอน แลวใชเชือกไนลอน

น้ําหนัก (M) 
ปริมาตร (V) 
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ขนาดเล็กยาว 15 ซม. คลองปากถุงแลวพับปากถุงรัดดวยยางรัด นําไปผูกติดกับเชือกรมที่ทําหวงไว 
ยาวประมาณ 1.50 เมตร พรอมถวงน้ําหนักดวยนอตตัวเมียเพื่อใหถุงบรรจุอาหารจมลงในน้ํา
กระเพาะรูเมน นําถุงไปแชในกระเพาะรูเมนเปนเวลา 2, 6, 12, 24 และ 36 ช่ัวโมง และใชขาวโพด
บดที่มีขายตามทองตลาด (GC) เปนตัวเปรียบเทียบ 

นําคา % DM degradation ที่ช่ัวโมงตางๆ ไปเขาโปรแกรมสําเร็จรูป NEWAY เพื่อคํานวณหา
คาการยอยสลาย โดยใชสมการ P = a+b (1-e-ct) 

เมื่อ P = โภชนะที่หายไปที่เวลา t (degradation at time, t) 
 A = สวนที่ละลายได (immediately soluble material, %) 

 B = สวนทีไ่มละลายแตสามารถหมกัยอยได (insoluble but potentially  
fermentable material, %) 

a = เสนกราฟที่ลากตัดแกน y 
b = (A+B) –a 
c = อัตราการยอยสลาย (degradation rate, %h) 
L = ระยะเวลาที่รอใหจุลินทรียเขายอยสลายโภชนะสวนที่ไมละลาย 

 จากนั้นนําสวนที่เหลือจากการยอยสลายในกระเพาะรูเมนที่ 24 ช่ัวโมง ไปทําการยอยตอดวย
เอนไซมอะไมเลสที่ความเขมขน 420 U/ml. (Swanson et al., 2004) ในหลอดทดลองเปนเวลา 12 
ช่ัวโมง กรองนําสวนที่เหลือไปอบที่อุณหภูมิ 60 oC เปนเวลา 48 ช่ัวโมง แลวคํานวณคาวัตถุแหงที่

หายไปโดยใชสูตร 
 
(สวนทีเ่หลือจากการยอยสลายในรเูมน – สวนที่เหลือจากการยอยดวยอะไมเลส) x 100 

สวนทีเ่หลือจากการยอยสลายในรเูมน 
 

ซ่ึงคาที่ไดนี้ถือเปนตัวแทนการยอยไดของแปงในลําไสเล็ก    
 
การวิเคราะหผลการทดลอง 

นําคาการยอยสลายที่ 24 ช่ัวโมง มาหาคาเฉลี่ยแตละ treatment  และวิเคราะห variance 
แบบแจกแจงหลายทาง (multiple analysis) ตามแผนการทดลองแบบ RCBD กําหนดใหโคเปน 
block เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  ในกรณีของ
การยอยดวยเอนไซมอะไมเลสก็ทําการวิเคราะหผลโดยวิธีเดียวกัน 
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การทดลองที่ 3 หาคาอินทรียวัตถุยอยไดและพลังงานของเมล็ดขาวโพดบีบแตกโดยวิธี  In Vitro 
Gas Production Technique  

 
ประเมินการยอยไดและพลังงานตามวิธีของ Menke and Steingass (1988) โดยวิธีวัด

ปริมาตรแกส ซ่ึงเกิดจากการนําตัวอยางอาหารแหง (air dry) ที่บดผานตะแกรงขนาด 1 มม. 
ประมาณ 230 มก. ใสหลอดแกว (glass syringe) ขนาดใหญที่มีขีดบอกปริมาตรขางหลอด  

 
สัตวทดลอง 
ใชแมโคนมไมอุมทองที่ไดเจาะกระเพาะไวแลว (fistulated cow)  จํานวน 2 ตัว เปน donor 

เพื่อเก็บน้ํากระเพาะรูเมน โดยนํามาผสมในอัตราสวนเทากันกอนนํามาใช 
อาหารทดลอง   
เปนตัวอยางเมล็ดขาวโพดกลุม DC (คือไมแชน้ําและไมใหความรอน) และWSon (คือแช

น้ํา 12 ช่ัวโมง และนึ่งกอนบีบใหแตก) ซ่ึงเปนตัวอยางเดียวกันกับการทดลองที่ 2 ที่บดผานตะแกรง
ขนาด 1 มม. แลว 

 
วิธีการทดลอง   
ทําการเก็บ rumen fluid จากกระเพาะรูเมนของโคทั้ง 2 ตัว นํามาผสมกัน โดยกรองเอาสวน

ของอาหารขนและหยาบออก นําของเหลวที่ไดมาผสมกับสารละลายแรธาตุและบัฟเฟอร ภายใต
สภาพไรออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 39 oC  เพื่อเปน rumen-buffer-micronutrient solution  จากนั้นใชป
เปตอัตโนมัติดูดสารละลายปริมาณ 30 มิลลิลิตร ใสในหลอดแกวที่ไดใสตัวอยางอาหารไวแลว ไล
อากาศออกจากหลอดใหหมด บันทึกปริมาตรของเหลวตอนเริ่มตน  แลวนําหลอดใสในชองของ
แกนหมุน บมในอางน้ําอุนอุณหภูมิ 39๐ซ.  อานคาแกสที่เกิดขึ้นในชั่วโมงที่ 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36 
และ 48 แตละตัวอยางทํา 3 ซํ้า 
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นําคาปริมาตรแกสสุทธิที่ช่ัวโมงที่ 24 (หลังจากคํานวณปรับคาโดยเปรียบเทียบกับตัวอยาง
มาตรฐานแลว) รวมทั้งองคประกอบทางเคมีของอาหารที่ไดวิเคราะหไว มาคํานวณคาการยอยได
ของอินทรียวัตถุ (OMD)  พลังงานใชประโยชนได (ME)  และพลังงานสุทธิเพื่อการใหนม (NEL)  
โดยใชสมการที่เสนอโดย Menke and Steingass (1988) ดังนี้ 

 OMD (%)   =  15.38 + 0.8453GP + 0.0595XP + 0.0675XA 
 ME (MJ/kgDM)   =  2.20 + 0.1357GP + 0.0057XP + 0.0002859XL2 
 NEL (MJ/kgDM)  =  0.54 + 0.0959GP + 0.0038XP + 0.0001733XL2  
   เมื่อ  GP      คือ ปริมาตรแกสสุทธิที่ 24 ช่ัวโมง  หนวย   ml / 200 mgDM 
 XP, XL และ XA  คือ ปริมาณของโปรตีน(CP), ไขมัน(EE) และเถา (Ash)  หนวย

เปน g/ kgDM 
นําคา ME ที่ไดจากการคํานวณมาคํานวณกลับหาคา DE และ TDN โดยใชสมการของ NRC 

(1988) คือ 
ME (Mcal/kgDM) = -0.45 + 1.01 DE DE(Mcal/kgDM)  = 0.04409 x %TDN 

 
การทดลองที่ 4 ศึกษาผลของการใชเมล็ดขาวโพดบีบแตกตอสมรรถภาพการผลิต และการยอยไดใน  

โคนม 
 

สัตวทดลอง  
ใชแมโคนมลูกผสมที่มีระดับเลือดโฮลสไตนฟรีเชี่ยน เกินกวา 87.5% จํานวน 6 ตัว น้ําหนัก

ประมาณ 500 ± 20 กิโลกรัม อายุประมาณ 4-6 ป อยูในระยะใหนมที่ 2-3 ใหนมมาแลวประมาณ 90 วัน
และใหนมประมาณวันละ 20 กิโลกรัม นํามาเลี้ยงในซองขังเดี่ยวผูกยืนโรง มีที่ใหน้ําอัตโนมัติ และมี
รางอาหารอยูดานหนาตัวโค ใชแผนการทดลองแบบ Balanced design มี 2 สแควรๆ ละ 3 ตัว และ
ทดลอง 3 ระยะๆ ละ 2 สัปดาห  

 
อาหารทดลอง  
ปริมาณอาหารหยาบและอาหารขน ใชขอมูลของโคนมดังกลาวขางตนมาคํานวณเปนรายตัว 

โดยจัดสัดสวนใหไดโภชนะตามความตองการของโคที่แนะนําโดย NRC (1988) โดยใชโปรแกรม 
MRATION (สมคิด, 2549) แบงอาหารโคทดลองออกเปน 3 กลุม (treatment)  

ใหโคทุกกลุมไดรับอาหารหยาบเหมือนกันคือเปนหญารูซ่ีแหงผสมกากน้ําตาล 5% โดยให
กินวันละ 8 กิโลกรัม สําหรับอาหารขนจะแบงให 3 เวลา คือ 7.00, 12.00 และ 17.00 น โดยทุกกลุม
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ไดรับอาหารขนที่มีจําหนายเสริมดวยขาวโพด ถ่ัวเหลืองไขมันเต็ม และแรธาตุ – วิตามิน ในปริมาณที่
เทากัน ตางกันที่ชนิดของขาวโพด ดังแสดงในตารางที่ 3.1 คือ 

กลุม 1 ประกอบดวยขาวโพดแหงไมผานความรอนบีบแตก (DC) 
กลุม 2 ประกอบดวยขาวโพดแชน้ํา 12 ช่ัวโมง – นึ่งแลวบีบใหแตก (WSon) 
กลุม 3 ประกอบดวยขาวโพดบดที่มีขายโดยทั่วไป 

 
ตาราง 3.1  สวนประกอบของอาหารทดลองที่ใหโคแตละกลุม 
Table 3.1 Composition of experimental diets 
 
Feed (kg as fed/d) Treatment1 Treatment 2 Treatment 3 

    Ruzi hay  7.5 7.5 7.5 
Molasses 0.5 0.5 0.5 

    Commercial concentrate 6.67 6.67 6.67 
    Form of corn 
        - dry cracked (DC) 2.61 - - 
        - overnight soaked-streamed (WSon) - 2.61 - 

        - ground (GC) - - 2.61 
    Full fat soybean 2.67 2.67 2.67 

    Mineral-vitamin mix 0.05 0.05 0.05 
 
แผนการทดลอง  
จัดแมโคเขาทดลองโดยใหไดรับอาหารตามแผนการทดลองแบบสลับ Change over 

design เนื่องจากไมสามารถจัดระยะพักระหวางทรีตเมนตได เพราะตองรีดนมแมโคอยาง
ตอเนื่อง จึงไดวางแผนสํารวจผลตกคาง (residual effect) โดยวางทรีตเมนตสลับกันใน 2 
สแควร (Balanced design) (จรัญ, 2540) ใชโคทดลองสแควรละ 3 ตัว รวม 6 ตัว แบงการ
ทดลองออกเปน 3 ระยะๆ ละ 2 สัปดาห การจัดกลุมโคทดลองแสดงในตาราง 3.2 
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ตาราง 3.2 การจัดกลุมโคทดลอง 
Table 3.2 Experimental cow arrangement 
 

 Cow no. 1 Cow no. 2 Cow no. 3 Cow no. 4 Cow no. 5 Cow no. 6 
Period 1 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Period 2 T2 T3 T1 T3 T1 T2 
Period 3 T3 T1 T2 T2 T3 T1 

 
การเก็บขอมูลและการวิเคราะห  
ในการทดลองแตละระยะทําการบันทึกขอมูลปริมาณอาหารที่กินได ปริมาณน้ํานมที่รีด

เปนรายวันตลอดการทดลอง สวนปริมาณมูลทุกระยะนั้นทําการบันทึกแตละวันในระยะ 3 วัน
สุดทายของแตละระยะกอนการเปลี่ยนเปนทรีตเมนตใหม  

ทําการสุมเก็บตัวอยางตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหดังนี้ 
ก. อาหารที่ใหและเหลือทุกวัน  นําไปหาวัตถุแหงเพื่อคํานวณหาปริมาณวัตถุแหงที่กินได  

และสุมเก็บตัวอยางอาหารที่ใช โดยแยกเก็บเปนวัตถุดิบรายตัว ไดแก หญารูซ่ีแหง กากน้ําตาล 
อาหารอัดเม็ด ถ่ัวเหลืองอบไขมันเต็ม และขาวโพดทุกครั้งที่ทําการผสมอาหาร นํามาเก็บสะสมไว
ในตูเย็นเพื่อผสมกันและสุมมาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยวิธี Proximate analysis (AOAC., 
1984) และ Detergent method (Goering and Van Soest, 1970)  

ข. น้ํานม ทําการสุมเก็บตัวอยาง ระยะละ 3 วัน โดยสุมเก็บชวงเชาและเย็นในอัตรา 1% ของ
ปริมาณน้ํานม ใส sodium azide เพื่อรักษาสภาพน้ํานมและเก็บไวในตูเย็นที่มีอุณหภูมิ 8 oC เพื่อรอ
การวิเคราะหสวนประกอบของน้ํานม โดยใชเครื่อง Milkoscan 133 V 3.9 GB 

ค. มูล ทําการเก็บมูลที่โคแตละตัวถายออกมาทันทีเพื่อปองกันไมใหปะปนกับปสสาวะ 
แลวสุมเก็บตัวอยางประมาณ 10% ของมูลทั้งหมดที่ขับถายนําไปเก็บสะสมไวในตูแชแข็ง กอนการ
วิเคราะหจะนํามูลออกจากตูแชแข็ง มาทิ้งไวในสภาพอุณหภูมิหองแลวผสมใหเขากัน จากนั้นสุมมา
อบที่อุณหภูมิ 60 oC เปนเวลา 48 ช่ัวโมง แลววิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชนเดียวกับอาหาร 

จากนั้นนําไปคํานวณหาคาการยอยได โดยใชสูตร 
 

% การยอยไดของโภชนะ    =  
 

 

(ปริมาณโภชนะที่กนิ – ปริมาณโภชนะทีข่ับออกในมูล) x 100 

ปริมาณโภชนะที่กิน 
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การวิเคราะหทางสถิติ  
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลอง

แบบ Balanced design และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของ Duncan’s New 
Multiple Range Test   
 
สถานที่ทําการวิจัย 

1. หองปฏิบัติการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
2. หองปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. คอกสัตวทดลองศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 กันยายน 2549 ถึง กุมภาพันธ 2551 ใชระยะเวลาในการวจิัยประมาณ 18 เดือน 


