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บทคัดยอ 

 การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของรําขาวชนิดตางๆ ในอาหารโคนม แบงออกเปน 2 การทดลองคือ ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรําบีบน้ํามัน ที่ระยะเวลาการเก็บ 0, 10, 20 และ 30 วัน 
ในอุณหภูมิหอง ใชแผนการทดลอง 3x4 Factorial ในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ และศึกษาเปรียบเทียบผล
ของรําขาวทั้ง 3 ชนิดตอสมรรถภาพการผลิตของโคนมพันธุลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน ในแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณที่แบงโคออกเปน 3 กลุม แตละกลุมไดรับอาหารผสมที่มีรําขาวตางกัน คือ รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรํา
บีบน้ํามัน โดยใชเวลาทดลอง 90 วัน ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรําขาวที่ระยะเวลาการเก็บที่ตางกัน 
พบวา ชนิดและระยะเวลาที่เก็บมีผลตอคุณภาพของรําขาว โดยคาเฉลี่ย Acid value (KOH/ gram of oil) และคา
การทํางานของเอ็นไซมไลเปส (Unit/mg) ตลอดระยะการเก็บ 30 วัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(p<0.01) โดยรําสกัดน้ํามันแสดงคาต่ําสุด (3.51, 0.91) รองลงมาคือรําบีบน้ํามัน (11.70, 6.09) และรําละเอียด 
(17.35, 8.02) ตามลําดับ สงผลใหรําสกัดน้ํามันมีระยะการเก็บไดนานกวารําชนิดอื่นๆ สวนสมรรถภาพการผลิตของ
โคนมที่ไดรับอาหารผสมที่มีรําขาวตางกัน พบวา ผลผลิตน้ํานมตอวัน และองคประกอบในน้ํานม มีคาไมแตกตางกัน 
อยางไรก็ตามราคาอาหารขนของสูตรที่ใชรําบีบน้ํามันมีคาต่ําสุดสงผลใหมีผลตอบแทนสูงกวาการใชรําชนิดอื่นๆ 
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Abstarct 
 Two consecutive trials were carried out to evaluate quality of various rice bran products in dairy 
feed. The first study was to evaluate quality of fresh rice bran, solvent extracted rice bran and expeller 
rice bran which were stored in sealed plastic bag in room temperature for either 0 10 20 or 30 days in 
3x4 factorial in CRD design trial. The second experiment was aimed to compare productive 
performance of crossbred Holstein dairy cattle fed diet containing various rice bran products in 
completely randomized design. The results showed that quality of both different rice bran products and 
different periods of storage were significantly different (p<0.01). Average acid value (KOH/ gram of oil) 
and lipase activity (Unit/mg) during 30 days of storage of solvent extracted rice bran was lowest (3.51, 
0.91) while those of fresh rice bran was highest (17.35, 8.02) followed by of expeller rice bran (11.70, 
6.09) respectively. The result indicated that solvent extracted rice bran can be storage for a longer 
period of time than other rice bran products without affecting its quality. Milk yield per day and milk 
composition of dairy cows received experimental diet were all similar. However, cost of concentrate 
contained expeller rice bran was lower resulted in higher economic return compared to other groups. 
 
Keywords : dairy cattle, fresh rice bran, solvent extracted rice bran, expeller rice bran, quality of various rice bran products 
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คํานํา 
 อุตสาหกรรมการผลิตสัตวที่ขยายตัวขึ้นทําใหวัตถุดิบอาหารสัตวจากผลิตภัณฑธัญพืชภายในประเทศ    
ขาดแคลน จึงตองมีการนําเขาจากตางประเทศมากขึ้นทุกๆ ป สงผลใหราคาวัตถุดิบอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และผัน
แปรไมแนนอน (นิลุบล, 2543) เนื่องจากความตองการใชเพิม่สูงขึ้น และผลผลิตมีนอยกวาความตองการ โดยเฉพาะ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่นําไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอล ความตองการที่พุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหราคาของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น โรงงานผลิตอาหารสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ผูบริโภค
เนื้อสัตว และผูสงออกผลิตภัณฑจากสัตว จึงไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบแตกตางกันไป เกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน ดังนั้นการหาวัตถุดิบทางเลือกที่มีราคาถูกในแตละพื้นที่จึงเปน
แนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตวที่นักโภชนาการอาหารสัตวใหความสําคัญตลอดเวลาเพื่อลด
ตนทุนการผลิต 
 ประเทศไทยสามารถผลิตรําขาวไดไมต่ํากวา 2 ลานตันตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.)         
ซึ่งรอยละ 10 นําไปผลิตน้ํามันรําขาว ที่ถือเปนน้ํามันที่มีคุณภาพดี เนื่องจากมีกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวถึงรอยละ 77 
มีกรดไขมันที่จําเปนถึงรอยละ 31.7 (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, มปป.) ผลพลอยไดสําคัญจากการผลิตขาว
นอกจากจะเปนฟางขาวแลว คือ รําขาว และกากรําขาวที่ไดจากการสกัดน้ํามันรําขาวทั้งจากการสกัดดวยเคมีและ
จากการบีบน้ํามัน ซึ่งสามารถใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวแหลงพลังงานทางเลือกสําคัญที่มีศักยภาพสูงสําหรับสัตว
เคี้ยวเอื้อง อยางไรก็ตาม ผลพลอยไดที่มาจากขบวนการผลิตที่ตางกันเหลานี้ยังตองมีการศึกษาเพื่อประเมิน
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คุณภาพและรูปแบบการนําไปใชที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ตางกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในการ
เลี้ยงโคนมตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง คือ 1) รําละเอียด (Rice bran, RB) จากกระบวนการสีขาวของโรงสีขาว 2) รํา
สกัดน้ํามัน (Solvent extracted rice bran, RBS) จากการสกัดน้ํามันโดยใชสารเคม ีจากบริษัทเอกชน 3) รําบีบ
น้ํามัน (Expeller rice bran, RBE) จากขบวนการบีบน้ํามันเย็น โดยใชเครื่อง screw type press การศึกษาแบง
ออกเปน 2 การทดลอง ดังนี ้
 
การทดลองที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรําขาวชนิดตางๆ ในระยะเวลาการเก็บที่ตางกัน 
 รําขาวทดลองทั้ง 3 ชนิด ถูกเก็บไวในถุงซิปขนาด 10 x 15 นิ้ว ถุงละ 100 กรัม ณ อุณหภูมิหอง 4 ชวงเวลา
คือ 0, 10, 20 และ 30 วัน ทําการวิเคราะหปริมาณความชื้น และองคประกอบทางเคมี ทดสอบกิจกรรมของเอนไซม
ไลเปส (Unit/mg)  ซึ่งเปนการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอนไซมไลเปสที่ยอยไขมันใหเปนกรดไขมันและไตรกลีเซ
อรอล ที่ระยะเวลาบม 24 ชั่วโมง และหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยจํานวนมิลลิกรัมของโซเดียมไฮดรอกไซดที่ทํา
ปฏิกิริยากับกรดไขมันจนไดคา pH เทากับ 9 ตามวิธีของ Hoi et al. (1999) และทําการวัดคากรด (Acid value) ซึ่ง
เปนวิธีหาจํานวนมิลลิกรัมของโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ที่ทําปฏิกิริยาเปนกลางพอดีกับกรดไขมันอิสระในน้ํามันหรือ
ไขมัน 1 กรัม (KOH/ gram of oil) กรดไขมันอิสระนี้มาจากการสลายตัวของไตรกลีเซอไรด ทางเคมีหรือจากการ
กระทําโดยความรอน แสง เปนตน ตามวิธีของ AOCS (1989) ซึ่งคาทั้งสองสามารถบงชี้ถึงการเกิดสภาวะกลิ่น
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดการหืน (Rancidity) ที่มีผลตอคุณภาพของรําในการใชและการเก็บรักษา (สาโรจน และคณะ, 
2540) ใชแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in CRD จํานวน 4 ซ้ํา ปจจัยที่1 คือชนิดรําขาว (รําละเอียด, รําสกัด
น้ํามัน และรําบีบน้ํามัน) และปจจัยที ่2 คือ ระยะเวลาการเก็บ (0, 10, 20 และ 30 วัน) 
 
การทดลองที ่2 สมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ไดรับอาหารผสมที่มีรําขาวตางชนิดกัน 
 ใชโคนมพันธุโฮสไตน ฟรีเชี่ยน x พื้นเมือง ในระยะใหนมชวงตนที่มีปการใหนม 1-5 ป จํานวน 15 ตัว มี
ระยะการใหนมเฉลี่ย (Days in milk; DIM) 72 วัน ใหผลผลิตน้ํานมเฉลี่ยเมื่อเริ่มการทดลอง 13.85 กิโลกรัม/วัน ทํา
การทดลองในคอกเลี้ยงเดี่ยวขนาด 5 x 2.5 ตารางเมตร หลังคากระเบื้อง และพื้นคอนกรีต มีรางสําหรับใสอาหาร 
และมีอางสําหรับใสน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา อาหารทดลองที่ใชมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต 3 สูตร โดยแตละสูตรจะมี
สวนประกอบของรําแตละชนิดตางกัน คือ สูตรรําละเอียด (RB) สูตรรําสกัดน้ํามัน (RBS) และสูตรรําบีบน้ํามัน 
(RBE) ใหอาหารขนวันละ 3 ครั้ง คือ ชวงเชาขณะทําการรีดนม (4.30 น.) จํานวน 2.5 กิโลกรัม ชวงสาย (10.00 น.) 
จํานวน 3 กิโลกรัม และชวงบายขณะทําการรีดนม (15.00 น.) จํานวน 2.5 กิโลกรัม โดยโคไดรับอาหารขนทั้งหมด 8 
กิโลกรัมตอตัวตอวัน และโคทุกตัวไดรับหญาขนสดเปนแหลงอาหารหยาบอยางเต็มที่ตลอดการทดลอง และมีน้ํา
สะอาดใหกินอยางเพียงพอตลอดเวลา ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design) ที่มี
จํานวน  5 ซ้ํา ตอกลุมการทดลอง 
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Table 1   Feed ingredient of the experimental diets.  

Ingredient (%)  Rice bran  
Solvent extracted 

rice bran  
Expeller rice 

bran  
Various rice bran products 30.00 30.00 30.00 
Cassava chip 31.50 32.50 31.80 
Palm kernel meal 9.00 9.00 9.00 
Soy bean meal (Protein 44 %) 18.50 17.50 18.20 
Molasses 7.00 7.00 7.00 
Urea (Nitrogen 46%) 1.00 1.00 1.00 
Dicalciumphosphate (Phosphorus 18%)  2.00 2.00 2.00 
Sulfur 0.05 0.05 0.05 
Salt 0.45 0.45 0.45 
Premix 0.50 0.50 0.50 
Total 100.00 100.00 100.00 
Price (Baht/kg.) 8.76 8.04 6.60 

Note:  The price of rice bran, solvent extracted rice bran and expeller rice bran were 9.20, 8.30 and 3.00 
Baht/kg, respectively 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
การทดลองที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรําขาวชนิดตางๆ ในระยะเวลาการเก็บที่ตางกัน 
 รําขาว 3 ชนิด (รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรําบีบน้ํามัน) มีปริมาณโปรตีนหยาบ เทากับ 12.36, 18.57 
และ 14.67 เปอรเซ็นต เยื่อใยเทากับ 9.30 9.70 และ 9.10 และไขมัน เทากับ 15.62, 1.10 และ 10.96 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ (Table 2) โดยทั่วไปปริมาณไขมันของรําละเอียดมีคาประมาณ 16.40 เปอรเซ็นต (Sauvant et al., 
2004) เมื่อนําไปผานขบวนการสกัดน้ํามัน คาของไขมันจะลดลงมากนอยขึ้นอยูกับวิธีการสกัด คือการสกัดดวย
วิธีการใชสารละลายจะสามารถสกัดไขมันออกไดมากถึง 95-99 เปอรเซ็นต เพราะสารละลายจะเขาไปแทนที่น้ํามันที่
อยูในรําขาว สวนการบีบน้ํามันโดยทั่วไปจะสามารถบีบน้ํามันออกไดประมาณ 3-5 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับชนิด
เครื่องมือที่ใชในการบีบ (Chang et al., 1980) สงผลใหกากรําบีบน้ํามันมีปริมาณไขมันสูงกวากากรําสกัดน้ํามัน 
สอดคลองกับ MAFF (1986) ที่รายงานปริมาณไขมัน ของรําสกัดน้ํามันและรําบีบน้ํามัน เทากับ 0.73 และ 9.0 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่ NARO (2001) รายงานปริมาณไขมันของรําสกัดน้ํามัน เทากับ 0.9 เปอรเซ็นต  
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Table 2   Chemical composition, acid value and hydrolysis of lipase of various type of rice bran 

Chemical composition (%) Rice bran 
Solvent extracted 

rice bran Expeller rice bran 

   Dry matter 91.65 91.02 91.32 
   Crude protein 12.36 18.57 14.67 
   Lipid (ether extract) 15.62 1.10 10.96 
   Crude fiber 9.30 9.70 9.10 

 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรําขาวชนิดตางๆ พบวา ชนิดของรําขาวที่ตางกันแสดงคาการ

เกิดการหืน (Rancidity) ที่บงชี้โดยคา Acid value (มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซดตอน้ํามัน 1 กรัม) และคา 
Hydrolysis of Lipase (ยูนิตตอมิลลิกรัม) แตกตางกันในทุกระยะเวลาของการเก็บ โดยรําละเอียดแสดงคาบงชี้การ
เกิดการหืนที่เร็วกวา และมากกวา เมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ (p<0.01) และเมื่อวิเคราะหปจจัยรวมพบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) ดังนั้นจึงทําการรายงานผลแบบ Treatments combination (Table 3) 
 

Table 3   Effect of various rice barns and storage period on rancidity  

Various type of rice bran Storage period 
Acid value 

(mg. KOH/ gram of oil) 
Hydrolysis of Lipase 

(Unit/mg.) 
Rice bran Initial 10.55e 4.88e 
Rice bran 10 days 16.25c 6.69d 
Rice bran 20 days 20.05b 9.91b 
Rice bran 30 days 22.54a 10.60a 
Solvent extracted rice bran Initial 2.22h 0.22i 
Solvent extracted rice bran 10 days 3.94g 0.60ih 
Solvent extracted rice bran 20 days 3.60g 1.09h 
Solvent extracted rice bran 30 days 4.28g 1.73g 
Expeller rice bran Initial 7.82f 3.14f 
Expeller rice bran 10 days 10.84e 5.51e 
Expeller rice bran 20 days 13.97d 7.57c 
Expeller rice bran 30 days 14.19d 8.12c 

SEM 0.42 0.29 
VT <0.01 <0.01 
SP <0.01 <0.01 

VT x SP <0.01 <0.01 

Note: VT = Various type of rice bran, SP = Storage period and  VT x SP = Interaction of various type of rice 
bran and storage period 

a-h means within a column with different superscripts differ highly significant (P<0.01) 
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ชนิดของรําที่ตางกัน (รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรําบีบน้ํามัน) สงผลทําใหคาเฉลี่ย Acid value และ
คาเฉลี่ย Hydrolysis of Lipase ตลอดระยะเวลาการเก็บ 30 วัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.01) 
โดยมีคา Acid value เทากับ 17.35, 3.51 และ 11.70 มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซดตอน้ํามัน 1 กรัม ตามลําดับ 
และคา Hydrolysis of Lipase เทากับ 8.02, 0.91 และ 6.09 ยูนิตตอมิลลิกรัม (p<0.01) ตามลําดับ 

สวนระยะเวลาการเก็บ 4 ชวงเวลา (0, 10, 20 และ 30 วัน) พบวาอายุการเก็บที่นานขึ้น สงผลทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเกิดการหืนที่มากขึ้น (Table 3) โดยที่ระยะการเก็บที่ 0, 10, 20 และ 30 วัน แสดงคาเฉลี่ย Acid 
value เทากับ 6.86, 10.34, 12.54 และ 13.67 มิลลิกรัมโปตสัเซียมไฮดรอกไซดตอน้ํามัน 1 กรัม (p<0.01) ตามลําดับ 
และคาเฉลี่ย Hydrolysis of Lipase เทากับ 2.75, 4.27, 6.19 และ 6.82 ยูนิตตอมิลลิกรัม (p<0.01) ตามลําดับ  

จากผลการทดลองรําสกัดน้ํามันมีคาตัวชี้วัดการเกิดการหืนทั้งสองคาต่ําสุด ซึ่งสงผลตอการคงสภาพของรํา
ไดนานขึ้น Takahashi (1919) รายงานวาเอนไซมไลเปสในรําขาวสามารถทําลายไดดวยการใชความรอนรวมกับ
สารเคมี (ซัลเฟอรไดออกไซด) และพบวาสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันอิสระได ในขณะที่นัยวัฒน (2550) 
กลาววา ความรอนสามารถทําใหกิจกรรมของเอนไซมไลเปสลดลงได ขึ้นอยูกับระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการ
ใหความรอนที่เหมาะสม รวมถึงระยะเวลาการเก็บ โดยระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้นที่ 30 วัน สงผลให คา Acid 
value และ Hydrolysis of Lipase มีคาสูงสุด (13.67, 6.82) (p<0.01) เมื่อทําการทดสอบอิทธิพลรวมระหวางชนิด
รําและระยะเวลาที่เก็บ พบวามีอิทธิพลรวมกันสงผลใหคา Acid value และ Hydrolysis of Lipase แตกตางกัน 
(p<0.01) 
 
Table 4   Chemical composition of experimental diets 

Concentrate 
Chemical composition (% DM) Rice bran solvent extracted 

rice bran  
expeller rice 

bran 
Forage 

Crude protein  18.20 18.28 18.42 7.18 
Ether extract  6.62 1.60 4.96 1.36 
Crude fiber  7.00 6.98 7.79 28.62 
Ash  7.12 8.08 7.41 5.14 
Gross energy (Calories/gram) 4393.90 4225.24 4396.13 4165.46 
Nitrogen Free Extract  54.53 54.53 54.86 - 
Total Digestibility Nitrogen  73.75 68.25 71.91 - 
Neutral Detergent Fiber  16.11 16.85 19.01 68.79 
Acid Detergent Fiber  8.68 8.88 10.48 31.48 
Acid Detergent Lignin  2.38 2.57 2.66 3.82 
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การทดลองที ่2 สมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ไดรับอาหารผสมที่มีรําขาวที่ผานขบวนการผลิตตางกัน 
 การกินไดของวัตถุแหง การเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนน้ํานม 
 การกินไดของวัตถแุหง การเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนน้ํานมของแมโคที่
ไดรับอาหารทั้ง 3 สูตร (รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรําบีบน้ํามัน) แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(p>0.05) โดยมีการกินไดของวัตถุแหง เทากับ 15.04, 15.07 และ 15.07 กิโลกรัม/วัน การเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก 
เทากับ 10.80, 8.60 และ 11.20 กิโลกรัม และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนน้ํานม เทากับ 1.73, 1.72 และ 
2.01 ตามลําดับ สูตรอาหารทดลองทั้ง 3 สูตรมีวัตถุดิบอาหารที่เหมือนกันแตกตางกันที่วัตถุดิบรําขาวที่มปีริมาณ
ไขมันมากนอยตางกันทําใหองคประกอบทางเคมีของสูตรรําละเอียดมีไขมันสูงกวากลุมรําสกัดน้ํามัน แตใกลเคียง
กลุมรําบีบน้ํามัน อยางไรก็ตามอาหารทั้ง 3 สูตรถูกคํานวณใหมีคุณภาพที่ใกลเคียงกัน คือมปีริมาณโปรตีน และ 
TDN ที่เหมือนกัน (Table 4) ดังนั้น ผลของอาหารทดลองในโคใหนมทั้ง 3 กลุม ตอสมรรถภาพการผลิตของโค
ทดลองจึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริรัตนและคณะ (2549) ทีศ่ึกษาการใชรําสกัด
น้ํามันเปนวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม เปรียบเทียบกับอาหารสําเร็จรูปของบริษัทเอกชน พบวา ปริมาณการ
กินไดของวัตถุแหง และผลผลิตน้ํานม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ Zhao et al. (1996) รายงานเปรียบเทียบผล
ของอาหารที่ประกอบดวยรําขาวชนิดตางๆตอคาการยอยไดที่สวนตาง ๆ ของระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อ พบวา 
คา microbial efficiency ในโคที่ไดรับอาหารที่ประกอบดวยรําขาวที่ไมมีการสกัดน้ํามันและที่ประกอบดวยรําขาวที่
ผานการสกัดนํามัน มีคาไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ Singh et al. (2000) ที่รายงานวา จากการศึกษาในโคนมสาวที่
ไดรับรําขาวสาลีเปรียบเทียบกับรําขาวสกัดน้ํามันอยางเต็มที ่โคนมทดลองแสดงคาการกินไดวัตถุแหง และอัตราการ
เจริญเติบโตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

ปริมาณน้ํานมและองคประกอบทางเคมีของน้ํานม 
แมโคที่ไดรับอาหารทั้ง 3 สูตร มีปริมาณน้ํานม โปรตีน แลคโตส แรธาตุ ของแข็งไมรวมไขมัน และของแข็ง

ทั้งหมดในน้ํานม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05, Table 5) เมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ํานมพบวา 
โคที่ไดรับอาหารสูตรรําสกัดน้ํามัน มีปริมาณน้ํานมเฉลี่ยเทากับ 12.74 กิโลกรัม/วัน ซึ่งนอยกวาโคที่ไดรับอาหารสูตร
รําละเอียด และรําบีบน้ํามัน (13.82 และ 13.44 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ) ประมาณ 1 กิโลกรัม อาจเปนผลเนื่องจาก
ปริมาณไขมันของสูตรอาหาร ที่มีความแตกตางกัน คือ อาหารทั้ง 3 สูตร (รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรําบีบน้ํามัน) 
มีคาองคประกอบไขมัน เทากับ 6.62, 1.60 และ 4.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ De Fries et al. (1998) รายงานจาก
การศึกษาเปรียบเทียบแมโคนมหลังคลอดที่ไดรับอาหารที่มีคาพลังงานและไนโตรเจนเหมือนกันพบวา โคนมหลัง
คลอดที่ไดรับอาหารที่มีรําละเอียดและปริมาณไขมัน 5.2 เปอรเซ็นต มีคะแนนความสมบูรณของรางกายที่สูงกวา 
เมื่อเปรียบเทียบกับโคนมกลุมควบคุมที่ไดรับอาหารที่มีองคประกอบไขมัน3.7 เปอรเซ็นต สงผลใหมีประสิทธิภาพ
การสืบพันธุและการใหผลผลิตที่ดีกวา  
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Table 5   Production performance, milk composition and blood metabolite profiles of dairy cattle  
Parameter RB RBS RBE SEM P-value 
Initial weight (kg) 
Final weight (kg) 
Weight change (kg) 
Dry matter intake (kg/d) 
     Concentrate 
     Forage (Para grass) 
Milk yield (kg/d) 
Feed conversion ratio, FCR 
4% fat corrected milk (kg/d) 
Milk composition (%) 
     Fat 
     Protein 
     Lactose 
     Solid non fat, SNF 
     Total solid, TS 
Blood profile 
    Blood urea nitrogen, BUN (mg.%) 
          0 Hrs. 
          2 Hrs. 
          4 Hrs. 
     Blood glucose, BG (mg.%) 
          0 Hrs. 
          2 Hrs. 
          4 Hrs. 

382.40 
393.20 
10.80 
15.04 
7.28 
7.76 
13.82 
1.73 
13.15 

 
4.23 
3.29 
4.44 
8.42 
12.64 

 
 

13.37 
14.80 
14.26 

 
62.94 
65.34 
67.68 

414.80 
424.40 

8.60 
15.07 
7.29 
7.77 
12.74 
1.72 
11.81 

 
4.31 
3.38 
4.57 
8.65 
12.96 

 
 

15.47 
16.17 
15.47 

 
59.14 
69.18 
70.40 

430.40 
441.60 
11.20 
15.07 
7.27 
7.80 

13.44 
2.10 

12.66 
 

4.31 
3.31 
4.47 
8.48 

12.79 
 
 

11.32 
10.48 
10.48 

 
60.16 
70.36 
72.86 

13.30 
12.60 
1.34 
0.03 
0.01 
0.03 
1.44 
0.21 
0.42 

 
0.48 
0.10 
0.01 
0.25 
0.62 

 
 

3.21 
4.36 
4.05 

 
5.95 
6.46 
5.53 

0.35 
0.31 
0.73 
0.90 
0.76 
0.83 
0.51 
0.73 
0.45 

 
0.95 
0.35 
0.30 
0.33 
0.72 

 
 

0.17 
0.49 
0.17 

 
0.59 
0.46 
0.37 

Note: RB = Rice bran, RBS = solvent extracted rice bran and RBE = expeller rice bran  
 

ความเขมขนของกลูโคสและยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือด 
ความเขมขนของกลูโคสและยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือดที่ชวงเวลาการเก็บหลังจากไดรับอาหารวันสุดทายของ

การทดลอง 3 ชวงเวลา คือ ชั่วโมงที่ 0, 2 และ 4 หลังจากไดรับอาหารทั้ง 3 สูตร (รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรํา
บีบน้ํามัน) มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05, Table 5) โดยความเขมขนของยูเรีย-
ไนโตรเจนในเลือดที่เวลาตางๆ กัน สูตรรําละเอียด เทากับ 13.37, 14.80 และ 14.26 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สูตรรําสกัด
น้ํามัน เทากับ 15.47, 16.17 และ 15.47 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต และสูตรรําบีบน้ํามัน เทากับ 11.32, 10.48 และ 10.48 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาความเขมขนของยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือดของแมโคที่ไดรับสูตร
อาหารทั้ง 3 สูตร มีคาเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 2 และจะเริ่มลดลงในชั่วโมงที่ 4 ซึ่งคายูเรีย-ไนโตรเจนในเลือดจะมี
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ความสัมพันธกันโดยตรงตอระดับความเขมขนของแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะหมักที่เกิดขึ้นจากการยอยสลาย
โปรตีนเปนแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะหมัก (Higginbotham et al., 1989) อยางไรก็ตามความเขมขนของยู
เรีย-ไนโตรเจนในการศึกษาครั้งนี้อยูในระดับปกต ิซึ่งมีคาต่ํากวา 30 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต (Kearl, 1982) สวนความ
เขมขนของกลูโคสในเลือดที่เวลาตาง ๆ กันสูตรรําละเอียด เทากับ 62.94, 65.34 และ 67.68 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 
สูตรรําสกัดน้ํามัน เทากับ 59.14, 69.18 และ 70.40 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต และสูตรรําบีบน้ํามัน เทากับ 60.16, 70.36 
และ 72.86 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ตามลําดับ คากลูโคสในเลือดบงบอกถึงการใชประโยชนไดของพลังงานในสูตร
อาหาร ซึ่งระดับกลูโคสในกระแสเลือดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการกินไดและพลังงานใน
รางกายที่ไดรับจากอาหาร (Vazquez-anoh et al., 1994) ซึ่งระดับกลูโคสในเลือดของสัตวกระเพาะรวม เทากับ 50 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต และรางกายสัตวจะรักษาระดับกลูโคสในเลือดใหอยูระหวาง 40-60 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต โดย
ฮอรโมนอินซูลินและกลูคากอน เพื่อใหเนื้อเยื่อทํางานไดปกต ิ(เมธา, 2533; Dawsan et al., 1998)  
 
Table 6   Economic return 

Details Rice bran 
solvent extracted 

rice bran  
expeller rice 

bran 
Milk yield (kg/d) 
Concentrate prices (Baht/kg) 
Milk prices (Baht/kg) 
Expenditure on concentrate (Baht) 
Milk sale revenue (Baht) 
Income after deducting concentrate (Baht) 
Income after deducting concentrate (Baht/kg) 

13.82 
8.76 

15.00 
31,886.40 
94,321.50 
62,435.10 

9.93 

12.74 
8.04 

15.00 
29,265.60 
86,950.50 
57,684.90 

9.95 

13.44 
6.60 
15.00 

24,024.00 
91,728.00 
67,704.00 

11.07 
 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
เมื่อคํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา ตนทุนคาอาหารทั้ง 3 สูตร (รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรํา

บีบน้ํามัน) มีคาเทากับ 8.76, 8.04 และ 6.60 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 6) โดยสูตรรําบีบน้ํามันมีตนทุน
ต่ําสุดสงผลใหกําไรหลังหักตนทุนคาอาหารขนสูงสุด (11.07 บาท/กิโลกรัม) เนื่องจากรําบีบน้ํามันเปนผลพลอยได
จากธุรกิจน้ํามันรําขาวเพื่อสุขภาพของมนุษย ซึ่งที่เปนวัตถุดิบที่โรงงานประกอบการขนาดเล็ก สงขายใหเกษตรกรผู
เลี้ยงโคในพื้นที่เฉพาะที่ใกลเคียงในราคาต่ํามาก คือ 3.00-3.50 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นเมื่อใชในปริมาณที่เหมาะสมจึง
สามารถใชแทนรําละเอียดและรําสกัดน้ํามันที่มีราคาแพงกวาไดโดยไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต สงผล
ตอการลดตนทุนคาอาหารขนและทําใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรําขาวชนิดตางๆ ในระยะเวลาการเก็บ 4 ชวงเวลา สรุปไดวา 
รําที่ผานขบวนการสกัดน้ํามันสามารถเก็บไวไดนานกวารําที่ผานขบวนการบีบน้ํามันและรําละเอียดเนื่องจาก          
มีปริมาณไขมันต่ําสุด สวนการทดลองที่ใชรําขาวตางกันในสูตรอาหารขน คือ รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน และรําบีบ
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น้ํามัน เลี้ยงแมโครีดนม สรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก การกินไดของวัตถุแหง ผลผลิตน้ํานม องคประกอบใน
น้ํานมดิบ และคาเมทแทโบไลตในเลือด ไมมีความแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามตนทุนการผลิตอาหารสูตรรําบีบ
น้ํามันมีคาต่ําสุด สงผลใหมีกําไรหลังหักตนทุนคาอาหารขนสูงกวาสูตรอื่นเนื่องจากราคารําบีบน้ํามันถูกกวา         
รําละเอียดและรําสกัดน้ํามนั  

ขอเสนอแนะการเลือกรําขาวทั้งสามชนิดในอาหารขนเลี้ยงโคนม เกษตรกรสามารถเลือกใชวัตถุดิบทั้ง 3 
ชนิดได โดยคํานึงถึงแหลงหาไดงายและมีราคาถูกเปนสําคัญที่สุด ในขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความนากิน        
ที่ลดลงอันเปนผลจากการหืนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในรําสดที่ทีอายุการเก็บรักษาที่สั้น ควรเลือกใชรําที่ใหมและ          
มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ไมนานมากนัก 
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