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ผลของการทดแทนเยื่อใยในรูปผนังเซลลของอาหารหยาบดวยเยื่อใยในรูปผนังเซลลที่ไมใชอาหาร
หยาบจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองและกากแปงมันสําปะหลังตอพฤติกรรมการกิน
และอุณหภูมริ างกายของโคนมในภูมิอากาศรอนชื้น
Effects of Replacing Forage Detergent Fiber with Non-Forage Detergent Fiber from
Soybean Hulls and Cassava Residues on Feeding Behavior
and Body Temperature of Dairy Cows in the Tropics
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บทคัดยอ
การศึกษาทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชวัตถุดิบอาหารขนที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลและที่
มีคาการยอยไดสูง โดยเฉพาะเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง หรือการใชวัตถุดิบอาหารขนที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลและที่มี
แปงสูง โดยเฉพาะกากแปงมันสําปะหลัง เพื่อทดแทนอาหารหยาบบางสวน การทดลองใชโคนมลูกผสมโฮลสไตน
ฟรีเชี่ยน (87.5 HF X 12.5 SW) ซึ่งอยูในรอบการใหนมที่ 3-4 จํานวน 12 ตัว ตามแผนการทดลองแบบสุมอยาง
สมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) เพื่อใหโคนมไดรับอาหารทดลอง 3 กลุม ที่มีเยื่อใยในรูปผนัง
เซลลรวมรอยละ 23 และเปนสัดสวนเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาวรอยละ 55 เปนกลุมควบคุม กลุมที่ 2 ไดรับ
อาหารผสมเสร็จที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลรวมรอยละ 23 และเปนสัดสวนเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาวรอยละ
30 และเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง รอยละ 25 และกลุมที่ 3 ไดรับอาหารผสมเสร็จที่มีเยื่อใยใน
รูปผนังเซลลรวมรอยละ 23 และเปนสัดสวนเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาวรอยละ 30 และเยื่อใยในรูปผนังเซลล
จากกากแปงมันสําปะหลัง รอยละ 25 โดยใหโคนมกินอาหารไดเต็มที่ บันทึกพฤติกรรมการกินและการพักผอนราย
ตัวโดยใชกลอง CCTV รุน specialist Model H.264 DVR จํานวน 4 กลอง โดยบันทึกพฤติกรรมตัวละ 3 วัน
ระยะเวลาการทดลอง 60 วัน โคนมทดลองที่ไดรับอาหารที่ทดแทนเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาว และเยื่อใยใน
รูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง และ กากแปงมันสําปะหลัง แสดงความถี่ในการเขากินอาหารนอยกวา
(p<0.01) โคนมกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาว แตใชระยะเวลาการเขากินอาหารตอมื้อ
มากกวา (p<0.01) โคนมทดลองที่ไดรับอาหารที่ทดแทนดวยเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง ใช
ระยะเวลาในการพักผอนเฉลี่ยตอครั้งนานที่สุด (p<0.05; 99.95 นาทีตอครั้ง) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ใช
เวลาในการพักผอนสั้นที่สุด (62.31 นาทีตอครั้ง) แตกลุมที่ไดรับกากแปงมันสําปะหลังใชเวลาพักผอนเฉลี่ยตอครั้ง
(76.22 นาทีตอครั้ง) ไมแตกตางกัน (p>0.05) จากกลุมที่กินเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง และกลุมควบคุม อุณหภูมิ
รางกายหลังรีดนมมื้อเชาของโคนมทดลองทุกกลุมต่ํากวาอุณหภูมิรางกายกอนรีดนมมื้อเชา (p>0.05) ในขณะที่
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อุ ณ หภู มิ ร า งกายก อ นรี ด นมมื้ อ เย็ น ของโคนม ทดลองทุ ก กลุ ม มี ค า สู ง กว า อุ ณ หภู มิ ร า งกายหลั ง รี ด นมมื้ อ เย็ น
(p>0.05) อุณหภูมิรางกายกอนรีดนมมื้อเย็นของโครีดนมที่ไดรับเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองมีอุณภูมิต่ํา (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมแตกลุมที่ไดรับกากมันสําปะหลังมีอุณหภูมิรางกายกอนรีดนมมื้อเย็นไมแตกตางกับ
กลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง (p>0.05)
คําสําคัญ : เยื่อใยในรูปผนังเซลล กากแปงมันสําปะหลัง เปลือกเมล็ดถั่วเหลือง

ABSTRACT
An objective of the study presented here was to evaluate the effect of non-forage detergent
fiber from high digestibility (soybean hulls) and starch (cassava residues) replacing partly for neutral
detergent fiber (NDF) from rice straw on feeding behavior and body temperatures in lactating cows
under tropical conditions. Twelve Holstein crossbreds (87.5 HF X 12.5 SW) with third and fourth
lactation were randomly assigned to dietary treatments due to Completely Random Design 1) 23% total
NDF and 55% NDF from rice straw 2) 23% total NDF and 30% NDF from rice straw and 25%
concentrate NDF from soybean hulls and 3) 23% total NDF and 30% NDF from rice straw and 25%
concentrate NDF from cassava residues. Feeding and lying behavior were monitored by CCTV model
specialist Model H.264 DVR for 3 consecutive days within in 60 days. Feed intake duration per meal
was significantly lower in cows on group 2 and 3. However average meal duration were higher (p<0.01)
as compared to control group. Cows in group 2 show lying time per time (p<0.05; 99.95 minutes per
time) as compared to control group. However, lying time in cows on group 3 (76.22 minutes per time)
did not differ from cows in control group (62.31 minutes per time). Body temperatures after morning
milking in all groups tended to be lower than body temperatures prior to morning milking (p>0.05). Body
temperatures prior to afternoon milking was lower (p<0.05) for cows in group 2, as compared to control
group. However, body temperatures in cows on group 3 did not differ from control group and cows on
group 2. It can be concluded that diet contained concentrate NDF from soybean hulls and cassava
residues may be more suitable than diet contained roughage NDF for cows under hot and humid
condition
Keywords : non-forage detergent fiber, forage detergent fiber, feeding behavior, lying behavior, body temperatures
E-mail : tonaor1810@hotmail.com

คํานํา
หลักการจัดการอาหารและการใหอาหารที่สมดุลดวยตนทุนที่ต่ํา คือการจัดการอาหารทีม่ ีโภชนะเพียงพอ
ตอความตองการในการผลิตของโคนมในระยะตางๆ ซึ่งถูกผูกยึดกับปริมาณการกินได เชน โคนมกินอาหารไดนอย
ตองเพิ่มความเขมขนของโภชนะเปนตน ดังนั้น การเอาใจใสปริมาณการกินอาหารของโคนมในระยะตางๆ จึงมี
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ความสําคัญตอการไดรับโภชนะใหเพียงพอตอความตองการในการผลิต
แตการกินไดของโคนมในประเทศไทย
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศรอนชื้นเปนปจจัยที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการกินไดของโคนม
(จีระชัย, 2549)
ผลทางตรง โคนมรักษาสมดุลความรอนในรางกายโดยการควบคุมการกินอาหารโดยการลดปริมาณการ
กินลง โดยเฉพาะลดปริมาณการกินอาหารหยาบ (Kanjanapruthipong และคณะ, 2001) เพื่อลดปริมาณการผลิต
ความรอนภายในรางกาย (Johnson, 1987) การลดปริมาณการกินอาหารทําใหโคนมไดรับโภชนะลดลง ดังนั้นการ
ลดปริมาณการกินอาหารของโคนมจึงเปนหนึ่งในปญหาหลักของการเลี้ยงโคนมในภูมิอากาศรอนชื้น (Leng และ
คณะ, 1994)
ผลทางออม อาหารหยาบในเขตรอนชื้นเชนประเทศไทย มีการเจริญเติบโตเร็ว มีคุณคาทางอาหารต่ํา
เนื่องจากสังเคราะหแสงผานกระบวนการ C4 Pathway ทําใหมีโครงสรางที่เปนเยื่อใยในรูปผนังเซลลและเยื่อใยใน
รูปลิกโนเซลลูโลสคอนขางสูง ทําใหมีแปง โปรตีน แรธาตุและมีคาการยอยไดต่ํา (Leng และคณะ, 1994) เมื่อโคนม
กินอาหารหยาบคุณภาพต่ํา จุลินทรียในกระเพาะหมักจะใชเวลาในการยอยอาหารนานขึ้น ซึ่งนอกจากจะกอใหเกิด
ความรอนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการยอยอาหารแลว ยังทําใหอาหารอยูในกระเพาะหมักนานขึ้น สงผลใหโคกินอาหาร
ไดลดลง ดังนั้นคุณภาพของอาหารหยาบเปนอีกหนึ่งปจจัยหลักที่เปนอุปสรรคตอการเลี้ยงโคนมในภูมอิ ากาศรอน
ชื้น จะเห็นไดวาภูมิอากาศรอนชื้นเปนปจจัยที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการกินไดของโคนม ดังนั้นการ
ปองกันการลดลงของการกินไดของโคนมที่เลี้ยงภายใตภูมิอากาศรอนชื้น จึงเปนสิ่งสําคัญตอการควบคุมการไดรับ
โภชนะใหเพียงพอตอความตองการในการผลิตของโคนมในระยะตางๆ การปองกันการลดลงของการกินไดในโคนม
ที่เลี้ยงภายใตภูมิอากาศรอนชืน้ โดยวิธีการจัดการอาหารและการใหอาหาร การใชวตั ถุดิบอาหารขนเปนแหลง
โภชนะไดตา งกัน เชน อาหารขนที่เปนแหลงโปรตีน ที่มีองคประกอบโปรตีนมากกวารอยละ 18 อาหารขนที่เปน
แหลงแปง ที่มอี งคประกอบของคารโบไฮเดรตที่ไมรวมเยื่อใยมากกวารอยละ 60 และอาหารขนที่เปนแหลงเยื่อใยใน
รูปผนังเซลลมากกวารอยละ 25 แตอาหารขนที่เปนแหลงโปรตีนมีราคาคอนขางแพง ในขณะที่อาหารขนที่เปนแหลง
แปงมีปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมรวมเยื่อใยสูงมากและมีโปรตีนรวมคอนขางต่ํา เชน มันเสนและเมล็ดขาวโพดมี
โปรตีนประมาณรอยละ 2.4 และ 8.0 ตามลําดับ (จีระชัย, 2549) แตอาหารขนที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลและที่มีคา
การยอยไดสูง เชน เปลือกเมล็ดถั่วเหลือง (Soybean hulls) หรือการใชวตั ถุดิบอาหารขนที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลล
และที่มีแปงสูง เชน กากแปงมันสําปะหลัง (Cassava residues) สามารถทดแทนอาหารหยาบในกรณีที่อาหาร
หยาบมีราคาแพง หรือกากแปงมันสําปะหลัง และ/หรือเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองมีราคาถูก ดังนั้น การใชเปลือกเมล็ด
ถั่วเหลือง และกากแปงมันสําปะหลัง ทดแทนอาหารหยาบบางสวน นาจะชวยปองกันการลดลงของการกินได ซึ่งจะ
ควบคุมใหโคนมไดรับโภชนะตามความตองการในการผลิต ทําใหแมโครีดนมแสดงอาการเปนสัดเพิ่มขึ้น และมีระยะ
หลังคลอดถึงผสมติดสั้นลง สงผลใหสัดสวนฝูงแมโครีดนมเพิ่มขึ้น ในที่สุดทําใหสมรรถภาพการผลิตเพิ่มขึ้น และ
ตนทุนการผลิตลดลง

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาทดลองนี้มุงเนนการใชวัตถุดิบอาหารขนที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลและที่มีคาการยอยไดสูง โดย
เฉพาะปลือกเมล็ดถั่วเหลือง หรือการใชวัตถุดิบอาหารขนที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลและที่มีแปงสูง โดยเฉพาะกาก
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แปงมันสําปะหลังเพื่อทดแทนอาหารหยาบบางสวน
โดยศึกษาในชวงฤดูรอนระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
2552 สุมโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชี่ยน (87.5 HF X 12.5 SW) จํานวน 12 ตัว ซึ่งอยูในรอบการใหนมที่ 3-4
เพื่อใหไดรับอาหารทดลอง 3 กลุม กลุมละ 4 ตัว ตามแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely
Randomized Design, CRD) โดยทดลองในฟารมของสมาชิกสหกรณโคนมกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม โคนมทดลองอยูในคอกเดี่ยว และสามารถกินน้ําและอาหารไดตลอดเวลา อาหารทดลองเปนแบบอาหาร
ผสมเสร็จ (Total mixed ration, TMR) อาหารทดลองมีระดับเยื่อใยในรูปผนังเซลลรวมรอยละ 23 อาหารกลุม
ควบคุมเปนอาหารผสมเสร็จที่มีระดับเยื่อใยในรูปผนังเซลลรวมรอยละ 23 โดยเปนสัดสวนของเยื่อใยในรูปผนังเซลล
จากฟางขาวรอยละ 55 อาหารทดลองกลุมที่ 2 เปนอาหารผสมเสร็จที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลรวมรอยละ 23 เปน
สัดสวนเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาวรอยละ 30 และเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง รอยละ
25 และอาหารทดลองกลุมที่ 3 เปนอาหารผสมเสร็จที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลรวมรอยละ 23 เปนสัดสวนเยื่อใยในรูป
ผนังเซลลจากฟางขาวรอยละ 30 และเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากกากแปงมันสําปะหลัง รอยละ 25 ดังแสดงใน
Table 1 ทําการผสมอาหารทดลองวันละ 2 ครั้ง เชาและเย็นกอนการเลี้ยงเวลาประมาณ 7.30 น. และ 18.00 น.
และชั่งอาหารใหและอาหารเหลือทุกวัน เก็บขอมูลโดยบันทึกพฤติกรรมการกินและการพักผอนโดยใชกลอง CCTV
รุน specialist Model H.264 DVR จํานวน 4 กลอง ตรวจพฤติกรรมตางๆ รายตัว โดยบันทึกพฤติกรรมตัวละ 3 วัน
ระยะเวลาการทดลอง 60 วัน วัดอุณหภูมิรางกาย (Rectal temperature) ในชวงกอนรีดนมเชา 6.00 น. และหลังรีด
นมเชา 7.00 น. ในชวงกอนรีดนมเย็น 16.30 น. และหลังรีดนมเย็น 17.30 น. บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ภายในโรงเรือนทุกวันเชา 7.00 น. และเย็นเวลา 17.00 น.
Table 1 Ingredient and chemical composition of the 3 TMR
Diet containing NDF from (kg.)
Rice
Straw
Ingredient (%)
Soybean meal
Mung bean crush
Rice bran
Sesame meal
Rice broken
Cassava chips
Soysauce residues
Vitamin - Mineral
Soybean hulls
Cassava residues
Rice straw

10.45
24.38
7.94
7.29
4.94
17.98
5.59
2.43
19
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Soybean
Hulls

Cassava
Residues

9.12
24.51
7.99
7.31
4.99
18.92
5.59
2.5
5.07
14

10.58
24.51
7.99
7.31
4.99
13.76
5.59
2.5
8.77
14
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Diet containing NDF from (kg.)

Soybean
Hulls

Rice
Straw
Chemical composition
Crude protein (CP), %
Ether extract (EE), %
Neutral detergent fiber (NDF), %
TDN, %
Net energy for lactation, Mcal/kg DM

17.31
3.15
25.62
70.70
1.61

17.24
2.93
23.46
70.90
1.62

Cassava
Residues
17.38
2.74
23.22
70.90
1.62

Net energy for lactation (NEL), Mcal/kg DM = (0.0245 x TDN) – 0.12

ผลและวิจารณ
1. พฤติกรรมการกินอาหารและการพักผอน
อาหารทดลองในการศึกษาครั้งนี้ มีสัดสวนอาหารขนสูงกวาที่กําหนดใน NRC (2001) และมีเยื่อใยในรูป
ผนังเซลลจากฟางขาวในปริมาณที่มากพอตอการกระตุนใหเกิดการเคี้ยวเอื้อง (จีระชัย, 2549) ซึ่งยืนยันไดจาก
สุขภาพของโคนมทดลองทั้ง 12 ตัว แมวาการทดลองนี้ไมไดตรวจวัดระดับความเปนกรด-ดางในกระเพาะหมัก
โคนมทดลองไมไดแสดงอาการปวยเนื่องจากภาวะการเกิดกรดเกินและกีบอักเสบ
อาหารผสมเสร็จที่ใชเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง และ กากแปงมันสําปะหลังทดแทน
เยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาว มีผลตอพฤติกรรมการกินอาหารของโคนมทดลองดังแสดงใน Table 2 โคนม
ทดลองที่ไดรับอาหารที่ทดแทนดวยเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง และ กากแปงมันสําปะหลัง
แสดงความถี่ในการเขากินอาหารต่ํากวา (p<0.01) โคนมกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาว
แตใชระยะเวลาการเขากินอาหารตอมื้อมากกวา (p<0.01) โคนมกลุมทีไ่ ดรับอาหารที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลจาก
ฟางขาว ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Halachm และคณะ (2004) ที่ใชอาหาร TMR ซึ่งประกอบดวย 18
เปอรเซ็นตของเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากอาหารหยาบ (กลุมควบคุม) และ 12 เปอรเซ็นตของเยื่อใยในรูปผนังเซลล
จากอาหารหยาบ และขาวโพดหมักที่ประกอบดวย 16.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง (DM) ทดแทนดวยเปลือกเมล็ด
ถั่วเหลือง (กลุมทดลอง) ซึ่งกลุมทดลองพบวาการกินอาหารตอมื้อสูงกวา แตระยะเวลาในการกินเฉลี่ยตอมื้อสูงกวา
อยางมีนัยสําคัญ (1.51 กิโลกรัมของน้ําหนักแหงตอมื้อ และ12.1 นาทีตอมื้อ ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม (1.22 กิโลกรัมของน้ําหนักแหงตอมื้อ และ 9.47 นาทีตอมื้อ ตามลําดับ)
อาหารผสมเสร็จที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง ทดแทนเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟาง
ขาว มีผลตอพฤติกรรมการพักผอนของโคนมทดลอง ดังแสดงใน Table 2 โคนมทดลองที่ไดรับอาหารที่ทดแทนดวย
เยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง ใชระยะเวลาในการพักผอนเฉลี่ยตอครั้งนานที่สุด (99.95 นาทีตอ
ครั้ง) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ใชเวลาในการพักผอน
สั้นที่สุด (62.31 นาทีตอครั้ง) แตกลุมที่ไดรับกากแปงมันสําปะหลังใชเวลาพักผอนเฉลี่ยตอครั้ง (76.22 นาทีตอครั้ง)
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ไมแตกตางกันในทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่กินเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง และกลุมควบคุม เนื่องจาก
การทดลองครั้งนี้อาจมีปญหาของจํานวนโคนมทดลองที่นอย อาจสงผลตอ Statistical power โดยเฉพาะคาที่มี
ความแปรปรวนสูง เชน ระยะเวลาที่ใชในการพักผอน อยางไรก็ตามแมโครีดนมที่ไดรับอาหารที่มีเยื่อใยในรูปผนัง
เซลลรวมรอยละ 23 และเปนสัดสวนเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาวรอยละ 55 ที่ยอยยากกวาเยื่อใยในรูปผนัง
เซลลจากอาหารขนโดยนาจะมีความรอนที่เกิดขึ้นจากการหมักยอยในกระเพาะหมักสูงกวา (Grant, 1997) ทําให
แมโครีดนมจะไมยอมลงนอนเหมือนปกติ (Zahner และคณะ, 2004)
Table 2 Means of feeding and lying behavior
Diet containing NDF from (kg.)
Rice
Soybean
Cassava
Straw
Hulls
Residues
Number of eating per day (times)
33.41A
20.67B
23.42B
Feed intake duration per meal (minutes) 8.99B
13.12A
13.08A
Number of lying per day (times)
7
7
7.5
Lying time per day (minutes)
431.08
664.75
544.92
Lying time per time (minutes)
99.95a
62.31b
76.22ab
ab
and AB means in the same row with different superscripts are different at p<0.05 and p<0.01

SEM
1.3586
1.4819
2.4671
11.7379
1.5519

2. อุณหภูมิรา งกาย (Rectal temperature)
ผลของอาหารที่ทดแทนมีเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง และกากแปงมันสําปะหลัง มีผล
ตออุณหภูมิรางกายโคนมดังแสดงใน Table 3 และ4 อุณหภูมิรางกายหลังรีดนมมื้อเชาของโคนมทดลองทุกกลุมต่ํา
กวาอุณหภูมิรางกายกอนรีดนมมื้อเชา ในขณะที่อุณหภูมิรางกายกอนรีดนมมื้อเย็นของโคนมทดลองทุกกลุม มีคา
สูงกวาอุณหภูมิรางกายหลังรีดนมมื้อเย็น อุณหภูมิรางกายกอนรีดนมมื้อเย็นของโครีดนมที่ไดรับเปลือกเมล็ดถั่ว
เหลืองมีอุณภูมิต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมแตกลุมที่ไดรับกากมัน
สําปะหลังมีอุณหภูมิรางกายกอนรีดนมมื้อเย็นไมแตกตางกับกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง
(p>0.05) ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ West และคณะ (2003) โดยชวงทดลองมีอุณหภูมิสิ่งแวดลอมต่ําสุดสูงสุดในชวงรอน (22.5 และ 34.4 องศาเซลเซียส ตามลําดับ) THI ต่ําสุด-สูงสุดในชวงรอน (72.1 และ 83.6
ตามลําดับ) พบวาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแวดลอม และความชื้น THI มีผลตออุณหภูมิน้ํานม โดยโคนมสายพันธุ
โฮสไตรฟรีเชี่ยน และเจอรซีในชวงหนาวจะมีอุณหภูมิน้ํานมอยูในชวงที่ปกติ แตในชวงรอนอุณหภูมิน้ํานมมื้อเย็นจะ
มีคาเฉลี่ย 39.6 และ 39.2 องศาเซลเซียส นอกจากนั้น Kanjanapruthipong และ Thaboot (2006) รายงานวา
อาหารที่มีเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากฟางขาวในระดับที่สูงขึ้น ทําใหอุณหภูมิรางกายทั้งเชาและบายมีคาสูงขึ้นดวย
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Table 3 Body temperatures of prior to morning and afternoon milking and body temperatures after
morning and afternoon milking (Average Treatment)

Body temperatures prior to morning milking (0C)
Body temperatures after morning milking (0C)
Body temperatures prior to afternoon milking (0C)
Body temperatures after afternoon milking (0C)

Diet containing NDF from (kg.)
Soybean Cassava
Rice
Hulls Residues
straw
39.07
39.31
38.95
39.06
39.10
38.81
40.07a
39.01b
39.22ab
39.83
39.53
39.52

SEM
0.3933
0.3563
0.4159
0.3993

Table 4 Body temperatures of prior to morning and afternoon milking and body temperatures after
morning and afternoon milking (Average Individual)

Body temperatures prior to morning milking (0C)

Body temperatures after morning milking (0C)

Body temperatures prior to afternoon milking (0C)

Body temperatures after afternoon milking (0C)

ab

Diet containing NDF from (kg.)
Soybean Cassava
Rice
Hulls Residues
straw
38.38
39.27
38.55
38.78
39.41
39.30
39.59
39.15
39.05
39.52
39.43
38.90
38.79
39.06
38.50
38.52
39.25
39.02
39.38
38.84
38.70
39.58
39.27
38.25
40.39
38.66
38.82
39.74
38.95
39.46
39.84
39.83
39.73
40.30
38.62
38.88
40.98
39.45
39.75
39.05
39.87
39.76
39.36
39.55
39.49
39.92
39.24
39.11

means in the same row with different superscripts are different (p<0.05)
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SEM
0.3933

0.3563

0.4159

0.3993
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สรุปผลการทดลอง
เปลือกเมล็ดถั่วเหลืองและกากแปงมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบอาหารแหลงเยื่อใยในรูปผนังเซลลที่ไมใช
อาหารหยาบและมีคาการยอยไดสูงและมีปริมาณแปงสูง ทําใหแมโครีดนมใชเวลาในการกินอาหารและการเคี้ยว
เอื้องลดลง และใชเวลาในการพักผอนเพิ่มขึ้น เปนเพราะวาความรอนที่เกิดจากกระบวนการหมักเยื่อใยในรูปผนัง
เซลลที่ไมใชอาหารหยาบมีคานอยกวาจากการหมักเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากอาหารหยาบ และระยะเวลาที่อาหาร
อยูในกระเพาะหมักลดลงจึงทําใหแมโครีดนมใชอาหารอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหอุณหภูมิรางกายที่เกิดขึ้นต่ํา
กวากลุมที่กินเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากอาหารหยาบ (Kanjanapruthipong และคณะ, 2006) ผลการทดลองพอ
สรุปไดวาอาหารที่ใชเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง และกากมันสําปะหลัง มีความเหมาะสม
มากกวาการใชเยื่อใยในรูปผนังเซลลจากอาหารหยาบในการเลี้ยงโคนมภายใตเขตรอนชื้น
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