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ผลของการสลายตวัของคารโบไฮเดรทที่แตกตางกนัในกระเพาะรูเมนจากมนัสําปะหลังบด 
และปลายขาวตอสมรรถภาพการเจรญิเติบโตของลูกโคนม 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบผลของการสลายตัวของคารโบไฮเดรทในกระเพาะรูเมน                 

ที่แตกตางกันจากมันสําปะหลังบดและปลายขาวตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มี     

มันสําปะหลังบด มันสําปะหลังบดผสมปลายขาว (50:50) และปลายขาวเปนแหลงคารโบไฮเดรทหลัก โดยใช       

ลูกโคนมลูกผสมโฮลสไตส-ฟรีเซียน 75-87.5% เพศเมียจํานวน 18 ตัว ใชเวลาทดลอง 63 วัน ตามแผนการทดลอง

แบบสุมตลอด ลูกโคนมในชวง 8-35 วัน ที่ไดรับอาหารที่มีปลายขาวกินอาหารไดที่มากกวา (p=0.03) และมีคาการ

ยอยไดของโปรตีนในชวง 30 วัน (p<0.01) และคาเฉลี่ยการยอยไดของโปรตีนโดยวิธี Total feces collection       

สูงกวา (p=0.029) ลูกโคนมที่ไดรับอาหารกลุมอื่น ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีมันสําปะหลังบดมีอัตราการ

เจริญเติบโตตอวันและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวในชวง 36-63 วัน (p=0.011) ดีกวาลูกโคนมที่ไดรับ

อาหารกลุมอื่น จากผลการศึกษาสรุปไดวา ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีมันสําปะหลังบดมีการเจริญเติบโตไดดีที่สุดใน

สวนของอัตราการเจริญเติบโตตอวันและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 

 
ABSTRACT 

 Effects of various carbohydrates degradability from ground cassava and broken rice on growth 

performance of dairy calves were studied. Dietary treatments contained various carbohydrates 

degradability from ground cassava, ground cassava and broken rice (50:50) and broken rice. Eighteen 

Holstein calves were randomly allocated to the dietary treatments due to completely randomized 

design. The experimental period of the study was 63 days. Dry matter intake for calves fed diet 

containing broken rice during 8-35 day (p=0.03) and protein digestibility at day 30 were higher 

(p=0.03). Average daily gain (p<0.01) and feed conversion ratio (p=0.011) were greater than those fed 

diets containing broken rice and ground cassava plus broken rice. It can be concluded that calves fed 

diet containing more easily degradability from ground cassava had better average daily gain and feed 

conversion ratio.  
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คํานํา 
 มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่มีศักยภาพเปนแหลงคารโบไฮเดรท (แหลงพลังงาน) ในอาหารสําหรับโคนม     

มีองคประกอบโปรตีนรวมคอนขางต่ําประมาณ 2% แปงในมันสําปะหลังเปนแปงออน สัตวเคี้ยวเอื้องสามารถยอย

ไดงายและรวดเร็วกวาปลายขาวและขาวโพด (เกรียงศักดิ์, 2533) จีระชัย (2549) รายงานวากรณีที่มีแปงที่ยอยงาย

ในปริมาณมาก แอมโมเนียในกระเพาะรูเมนจะถูกใชเปนแหลงไนโตรเจนสําหรับสรางโปรตีนของจุลินทรีย ทําให         

จุลินทรียในกระเพาะรูเมนสามารถใชแปง น้ําตาล และแอมโมเนียในการสรางเปนโปรตีนไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เมื่อนํามันสําปะหลังมาใชเปนอาหารโคนมมักพบวาคาความเปนกรด-ดาง และแอมโมเนียไนโตรเจน

ในของเหลวที่เก็บจากกระเพาะรูเมนมีคาต่ํากวาโคนมที่ไดรับปลายขาวเสมอ แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใช

แปงและน้ําตาลของมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานของจุลินทรียเพื่อตรึงแอมโมเนียไนโตรเจนของจุลินทรียใน

กระเพาะรูเมน (จีระชัย, 2541) Harrison et al. (1960) รายงานวา การกินอาหารของลูกโคนมกอนหยานม

โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูงจะชวยกระตุนการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียในกระเพาะรูเมนและการ

ผลิตกรดไขมันระเหยงาย ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยในการพัฒนาของกระเพาะรูเมน การพัฒนาของกระเพาะรูเมน             

และ papillae จะดีมากเทาไรก็ขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตและรูปแบบของอาหาร รวมถึงชนิดของอาหารดวย 

(Suarez, 2006) สัมประสิทธิ์การยอยไดรวมถึงคาการยอยไดตลอดทางเดินอาหารของแปงในมันเสนมีคาสูงกวา

ขาวเปลือกบดและปลายขาวตามลําดับ (เกรียงศักดิ์, 2533) การศึกษาครั้งนี้มุงเนนผลการใชมันเสนซึ่งเปนแหลง          

คารโบไฮเดรทที่ยอยไดงายในกระเพาะรูเมนและปลายขาวเปนแหลงคารโบไฮเดรทที่ยอยไดชาตอสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตของลูกโคนม 

 
อุปกรณและวิธีการ 

สัตวทดลองและระบบการเลี้ยง 
 การศึกษาทดลองนี้ใชลูกโคนมแรกเกิดลูกผสมโฮลสไตส-ฟรีเซียน 75-87.5% เพศเมียจํานวน 18 ตัว โดย

สุมแบงออกเปน 3 กลุมการทดลอง กลุมละ 6 ตัว ลูกโคนมแตละตัวไดรับน้ํานมน้ําเหลืองตั้งแตแรกคลอดถึง 7 วัน 

หลังจากนั้นสุมลูกโคนมเขารับอาหารทดลองกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยกลุมที่ 1 ไดรับอาหารขนที่มีแปงจากมันสําปะหลัง

บด กลุมที่ 2 ไดรับอาหารขนที่มีแปงจากมันสําปะหลังบดผสมปลายขาว (50:50) และกลุมที่ 3 ไดรับอาหารขนที่มี

แปงจากปลายขาว  

อาหารทดลองประกอบดวยวัตถุดิบอาหารสัตวตางๆ ดังแสดงใน Table 1 อาหารทดลองทั้ง 3 สูตรไดรับ

การปรับปริมาณแปงที่ใชเปนแหลงคารโบไฮเดรทหลักและปรับวัตถุดิบอยางอื่นเพื่อใหอาหารทดลองทั้ง 3 สูตรมี          

โภชนะใกลเคียงกัน ลูกโคนมทั้งเพศเมียและเพศผูแตละตัวจะไดรับน้ํานม วันละ 4 ลิตร โดยแบงเปนมื้อเชา-เย็น                 

มื้อละ 2 ลิตร จนเสร็จส้ินการทดลองเปนระยะเวลา 63 วัน และไดอาหารขนใหกินอยางเต็มที่ตลอดการทดลอง 

 
การเก็บขอมลู 

บันทึกปริมาณการกินอาหารแตละวันของลูกโคนม เก็บตัวอยางอาหารทุกครั้งที่ผสม เก็บตัวอยางเลือดและ

น้ํานมทุก 15 วัน จนสิ้นสุดการทดลอง เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยวิธี Proximate analysis (AOAC, 

1975) บันทึกน้ําหนักลูกโคนมโดยชั่งน้ําหนักตั้งแตเร่ิมทดลอง และสัปดาหละครั้งจนถึงวันสุดทายของการทดลอง 
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เก็บมูลลูกโค (Fecal score) ของลูกโคแตละตัวในวันที่ 30 และ 60 ของการทดลอง โดยเก็บตอเนื่อง 4 วัน 

วันละ 3 ครั้ง เมื่อเก็บครบ 4 วันแลวทําการสุมมูลที่เก็บประมาณ 10% และนํามูลไปเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ -20๐C จน

เสร็จส้ินการทดลอง เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของมูลเพื่อศึกษาการยอยได  
 
Table 1  Ingredients and chemical composition of diets containing various carbohydrates degradability. 

 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษานี้วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด(Completely Randomized Design) และเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (SAS, 1985)  

 

Diet containing NFC from 
Item 

Cassava Cassava + Broken rice Broken rice 

Ingredients, %     

Ground cassava 18.6 10.1 - 

Broken rice - 9.3 20.2 

Rice bran 18 18 18 

Coconut meal 1.6 1.6 1.6 

Palm kernel seed meal 4 4 4 

Sunflower meal 8 8 8 

Soybean meal 16 14.65 13.3 

Wheat meal 15 15.55 16.1 

Mungbean  meal 2 2 2 

Sesame meal 3 3 3 

Soy sauce residues 10 10 10 

Molasses 0.8 0.8 0.8 

Premix 3 3 3 

Chemical composition, % of DM    

DM 87.32 87.96 88.09 

Protein 19.84 20.02 20.51 

Fat 3.37 3.56 3.47 

Ash 9.42 9.11 8.46 

NDF 18.04 17.51 18.04 

NFC 49.33 49.80 49.52 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
การกินได                                                       
 อาหารทดลองที่มีแปงที่ยอยไดแตกตางกันไมมีผลตอการกินไดของลูกโคนมในชวง 36-63 วัน แตมีผลตอ

การกินไดของลูกโคนมในชวง 8-35 วัน ดังแสดงใน Table 2 ลูกโคที่ไดรับอาหารทดลองที่มีปลายขาวที่มีแปงที่ยอย

ไดชา และอาหารที่มีมันสําปะหลังบดผสมปลายขาว (50:50) ที่มีแปงที่ยอยไดปานกลางกินไดในปริมาณที่มากกวา

ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีมันสําปะหลังบด (p=0.03) ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ Khan et al. (2007) 

รายงานวา ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีแหลงแปงจากขาวโพด และขาวโอตกินไดในปริมาณที่มากกวาอาหารที่                    

มีแหลงแปงจากขาวบาเลย และขาวสาลี ซึ่งขาวโพด และขาวโอตยอยไดชากวาขาวบาเลย และขาวสาลี 

(Philippeau et al., 1999) ในทํานองเดียวกันมันเสนยอยในกระเพาะรูเมนไดงายกวาปลายขาว (จีระชัย, 2541) 

ดังนั้นลูกโคนม กลุมที่ไดรับแปงที่ยอยไดชาจากปลายขาวกินอาหารไดมากกวาลูกโคนมที่ไดรับแปงที่ยอยไดงาย

จากมันสําปะหลังบด และลูกโคนมที่ไดรับแปงที่ยอยไดปานกลางจากมันสําปะหลังบดผสมปลายขาว (50:50) 

อยางไรก็ตามอาหารที่มีแปงที่ยอยไดแตกตางกันไมไดทําใหการกินไดแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลอง

ของสําราญ (2551) ที่รายงานวา ขาวโพด ปลายขาว มันเสน และขาวโพดเอ็กซทรูดสามารถใชเปนแหลงพลังงานใน

สูตรอาหารลูกโคนมโดยไมมีผลตอปริมาณการกินอาหารของลูกโค 

 

Table 2  Daily calf starter intake of the experimental calves. 

 

Diet containing NFC from   
Dry matter intake, g/d 

Cassava Cassava + Broken rice Broken rice Pr > F SEM 

Milk      

8-63 500 500 500 - - 

Feed      

8 - 35 109.27b 172.96a 191.25a 0.030 2497.052 

36 - 63 520.47 539.80 564.32 0.911 30913.648 

average 314.87 356.38 377.79 0.588 11158.602 

Total      

8 - 35 609.27b 672.96a 691.25a 0.030 2497.052 

36 - 63 1020.47 1039.80 1064.32 0.911 30913.648 

average 814.87 856.38 877.79 0.588 11158.602 
 

a, b Means with different superscripts in the same row for main effects are different (p<0.05)

 
 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 111 

อัตราการเจริญเติบโต 
อาหารทดลองที่มีแปงที่ยอยไดแตกตางกันไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมในชวง8-35 วัน 

(p>0.05) แตมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมในชวง 36-63 วัน ดังแสดงใน Table 3 ลูกโคนมที่ไดรับ

อาหารที่มีแหลงแปงหลักจากมันสําปะหลังบด มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกวาลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีแหลงแปง

หลักจากมันสําปะหลังบดผสมปลายขาว (50:50) และอาหารที่มีแหลงแปงหลักจากปลายขาว (p<0.01) ตามลําดับ 

ลูกโคนมในชวง 36-63 วัน มีการพัฒนาของกระเพาะรูเมนมากขึ้น ทําใหมีการดูดซึมกรดไขมันระเหยงายมากขึ้น 

สงผลตอการกระตุนการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย เนื่องจากปริมาณการสลายตัวของแปงที่แตกตางกันภายใน

กระเพาะรูเมนจะมีผลโดยตรงตอปริมาณพลังงานจากอาหารที่จุลินทรียนําไปใชประโยชนไดรวมกับแหลงของ

ไนโตรเจน ทําใหจํานวนประชากรของจุลินทรียเพิ่มมากขึ้น การสังเคราะหโปรตีนจาก จุลินทรียก็จะเพิ่มขึ้นมากดวย 

และเมื่อจุลินทรียเหลานี้เดินทางเขาไปถึงลําไสเล็กก็จะเปนแหลงโปรตีนของตัวสัตวเคี้ยวเอื้องนั้นๆ สงผลตอการ

เจริญเติบโตของลูกโคนม ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ Khan et al. (2007) ที่รายงานวา แหลงแปงที่แตกตาง

กันมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนม ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีแปงจากขาวโพดมีอัตราการเจริญเติบโต

มากกวาลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่แปงจากขาวสาลี ขาวโอต และขาวบาเลย ทั้งนี้เพราะวาลูกโคนมที่ไดรับขาวโพด

กินอาหารไดมากกวา สงผลใหลูกโคไดรับสารอาหารมากกวา อยางไรก็ตาม Nocek and Taminga (1991) รายงาน

วา มันเสนมีปริมาณและอัตราการยอยสลายโดยจุลินทรียในกระเพาะรูเมนสูงกวาขาวโพด ขาวบาเลย และ ขาวสาลี 

แต Tamminga et al. (1990) รายงานวา ขาวบาเลย และขาวโอตมีสัดสวนแปงและน้ําตาลที่ยอยไดงายใน  

กระเพาะหมักสูงเชนเดียวกับมันสําปะหลัง และขัดกับผลการทดลองของสําราญ (2551) ที่รายงานวา ขาวโพด 

ปลายขาว มันเสน และขาวโพดเอ็กซทรูดสามารถใชเปนแหลงพลังงานในสูตรอาหารลูกโคนมโดยไมมีผลตอ            

อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคแตอยางใด  
  
Table 3  Average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) of the experimental calves. 
 

Diet containing NFC from   
Week 

Cassava Cassava + Broken rice Broken rice Pr > F SEM 

ADG, g/d      

8 - 35 200 270 300 0.484 0.020 

36 - 63 540A 410B 310C 0.001 0.007 

average 420 390 340 0.403 0.009 

FCR      

8 – 35 4.14 3.01 3.10 0.545 3.744 

36 - 63 1.94A 2.53B 3.65C 0.011 0.733 

average 2.03 2.24 2.74 0.118 0.325 
 

A, B, C Means with different superscripts in the same row for main effects are different (p<0.01) 
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การเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว  
 อาหารทดลองที่มีแปงที่ยอยไดในกระเพาะรูเมนที่แตกตางกันมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนัก

ตัวของลูกโคนม ดังแสดงใน Table 3 ลูกโคนมใชอาหารที่มีแหลงแปงหลักจากมันสําปะหลังบด มันสําปะหลังบด

ผสมปลายขาว (50:50) และปลายขาว ในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ในชวง 36-63 วัน มีคาแตกตางกัน 

(p=0.011) ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีมันสําปะหลังบดที่มีแปงที่ยอยงายมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวที่ดี

ทีสุดรองลงมาเปนลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีมันสําปะหลังบดผสมปลายขาว(50:50) ที่มีแปงที่ยอยไดปานกลาง 

และลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีปลายขาวที่มีแปงที่ยอยไดชา ตามลําดับ ซึ่งขัดกับผลการทดลองของสําราญ (2551) 

ที่รายงานวา ขาวโพด ปลายขาว มันเสน และขาวโพดเอ็กซทรูดสามารถใชเปนแหลงพลังงานในสูตรอาหารลูกโคนม

โดยไมมีผลตอประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของลูกโค 
 
การยอยไดของอาหาร  

 อาหารทดลองที่มีแปงที่ยอยไดในกระเพาะรูเมนแตกตางกันไมมีผลตอการยอยไดตลอดทางเดินอาหาร

ของโภชนะ ไดแก ไขมัน เยื่อใยในรูปผนังเซลล (NDF) และ เถา ในชวง 30 วัน และในชวง 60 วัน (p>0.05) แตมีผล

ตอการยอยไดตลอดทางเดินอาหารของโปรตีนในชวง 30 วัน (p<0.01) และคาเฉลี่ยการยอยไดตลอดทางเดิน

อาหารของโปรตีน (p=0.029) จากการเก็บตัวอยางขอมูลทั้งหมด ดังแสดงใน Table 4 ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มี

แหลงแปงหลักจากมันสําปะหลังบดมีคาการยอยไดของโปรตีนต่ํากวาลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีแหลงแปงหลักจาก

ปลายขาว และอาหารที่มีแหลงแปงหลักจากมันสําปะหลังบดผสมปลายขาว (50:50) ตามลําดับ เนื่องจาก            

ปลายขาวมีโปรตีนสูงกวามันสําปะหลังจึงทําใหการยอยไดตลอดทางเดินอาหารของโปรตีนสูงกวา ซึ่งขัดกับผลการ

ทดลองของเกรียงศักดิ์ (2533) รายงานวา สัมประสิทธิ์การยอยไดของโคนมรวมถึงคาการยอยไดตลอดทางเดิน

อาหารของแปงในมันเสนมีคาสูงกวาขาวเปลือกบดและปลายขาวตามลําดับ การยอยไดของแปงในแตละสวนของ

ทางเดินอาหารของโคนม พบวา ขาวเปลือกเจาบดมีแปงอยูนอยกวาปลายขาวเจาและมันเสน ซึ่งมีแปงใกลเคียงกัน 

(69.89%, 87.75% และ 87.78% ตามลําดับ) สัมประสิทธิ์การยอยไดของแปงภายในกระเพาะรูเมนของโคนมที่

ไดรับแปงจากปลายขาวเจา แปงจากขาวเปลือกเจาบดและมันเสน (0.63, 0.92 และ 0.94 ตามลําดับ) มัน

สําปะหลังมีโปรตีนเปนองคประกอบ อยูในปริมาณที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับธัญพืช ซึ่งธัญพืชโปรตีนจะทําหนาที่ยึด

เชื่อมเม็ดแปงไวดวยกันในรูปของ Protein matrix ทําใหโครงสรางทนตอการยอยทําลายของเอ็นไซมยิ่งมี protein 

matrix ยึดแปงไวมากเทาไหรก็ยิ่งคงทนตอการทําลายของเอ็นไซมเทานั้น (Thorne et al., 1983) สวนสาเหตุที่มัน

สําปะหลังมีเปอรเซ็นตการยอยแปงในกระเพาะรูเมนอยูสูง (94%) นาจะมีสาเหตุมาจากมันสําปะหลังมีลักษณะ

โครงสรางของแปงที่ออนและดูดซึมน้ําไดอยางรวดเร็ว ทําใหการกัดเซาะทําลายเม็ดแปงโดยเอ็นไซมอะไมเลสเปนไป

ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการที่มันสําปะหลังมีโปรตีนต่ําอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงสรางมันสําปะหลังไมแข็งและ

คงทนตอการยอยของเอ็นไซมอะไมเลสเหมือนธัญพืชบางชนิด เชน ขาวฟาง ขาวโพด และขาวเจา ซึ่งมีเปอรเซ็นต

การยอยไดต่ํากวามันสําปะหลังเสน เวนเสียแตวาจะบดใหละเอียดเสียกอน สัมประสิทธิ์การยอยไดของแปงในทุก

สวนของทางเดินอาหารมีคา 95% 99% และ 100% สําหรับปลายขาวเจา ขาวเปลือกเจาบด และมันเสน ตามลําดับ 

แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สอดคลองกับผลการทดลองของจีระชัย (2549) รายงานวา ปลายขาวมีแปงและ

น้ําตาลอยูคอนขางสูงแตมีแปงที่ยอยไดในกระเพาะรูเมนอยูในระดับที่ต่ํากวาในมันสําปะหลัง Nocek and 

Taminga (1991) รายงานวา มันเสนมีปริมาณและอัตราการยอยสลายโดยจุลินทรียในกระเพาะรูเมนสูงกวา
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ขาวโพด ขาวบาเลย และ ขาวสาลี และผลการทดลองของ Tamminga et al. (1990) รายงานวา ขาวบาเลย และ

ขาวโอตมีสัดสวนแปงและน้ําตาลที่ยอยไดงายในกระเพาะหมักสูงเชนเดียวกับมันสําปะหลัง 
 
Table 4  Nutrition digestibility from total feces collection of the experimental calves. 

 

Diet containing NFC from   

Digestibility Cassava Cassava + Broken 

rice 

Broken rice 

Pr > F SEM 

DM, %      

Day 30 93.45 95.38 97.67 0.156 7.735 

Day 60 96.43 97.84 97.96 0.069 0.078 

average 94.94 96.61 97.81 0.054 0.027 
Protein, %      

Day 30 82.06B 89.66A 92.16A 0.007 7.699 

Day 60 86.83 91.78 91.26 0.150 12.554 

average 85.39b 90.46a 91.68a 0.029 8.359 
Fat, %      

Day 30 88.18 88.08 94.03 0.555 73.841 

Day 60 91.08 94.41 92.62 0.521 15.850 

average 89.63 91.25 93.32 0.536 20.526 
NDF, %      

Day 30 72.25 75.05 85.13 0.472 224.441 

Day 60 78.39 88.77 89.04 0.129 57.032 

average 75.32 81.91 87.08 0.233 80.904 
Ash, %      

Day 30 62.28 70.93 79.69 0.374 275.571 

Day 60 78.93 88.53 86.55 0.078 30.025 

average 70.61 79.73 83.12 0.186 82.256 
NFC, %      

Day 30 75.57 84.47 88.44 0.223 97.382 

Day 60 90.34 93.59 91.27 0.501 15.029 

average 82.96 89.03 89.85 0.209 30.321 
 
a,b Means with different superscripts in the same row for main effects are different (p<0.05) 
A,B Means with different superscripts in the same row for main effects are different (p<0.01)
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คาชีวเคมีทางเลือด  
อาหารทดลองที่มีแปงที่ยอยไดในกระเพาะรูเมนแตกตางกันไมมีผลตอระดับน้ําตาลและยูเรียในซีร่ัมของ 

ลูกโคนม ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีแหลงแปงหลักจากมันสําปะหลังบด อาหารที่มีแหลงแปงหลักจากมันสําปะหลัง

บดผสมปลายขาว (50:50) และอาหารที่มีแหลงแปงหลักจากปลายขาว มีระดับน้ําตาลในซีร่ัมในสัปดาหที่ 4 มีคา 

86.76, 104.38 และ 80.52 mg% ตามลําดับ สัปดาหที่ 8 มีคา 75.47, 88.08 และ 64.93 mg% ตามลําดับ             

และยูเรียในซีร่ัมในสัปดาหที่ 4 มีคา 9.34, 9.46 และ 8.25 mg% ตามลําดับ สัปดาหที่ 8 มีคา 9.79, 10.07 และ 

9.28 mg% ตามลําดับ ทั้งสัปดาหที่ 4 และสัปดาหที่ 8 มีคาไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยคาน้ําตาลในซีร่ัมมีคา

ลดลงเมื่อลูกโคมีอายุมากขึ้น และคายูเรียในเลือดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อลูกโคมีอายุมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Khan et al. (2007) รายงานวา การยอยไดของลูกโคมที่ไดรับขาวโพด ขาวสาลี ขาวโอต และขาวบาเลยในสูตร

อาหาร คาน้ําตาลในเลือดจะลดลงเมื่อลูกโคมีอายุมากขึ้น และคายูเรียในเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อลูกโคมีอายุมากขึ้น ซึ่งจะ

เปล่ียนแปลงมากในชวงอายุ  6, 8, 10, และ 12 สัปดาห แตทั้งคาระดับน้ําตาลและยูเรียในเลือดมีคาไมแตกตางกัน 

ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเมื่อลูกโคมีอายุมากขึ้นมีสาเหตุมาการพัฒนาของกระพะรูเมนของลูกโคในระยะแรกยังมี

การพัฒนาที่ไมสมบูรณ แตพออายุมากขึ้นมีการกระตุนการพัฒนาของกระเพาะรูเมนดวยอาหารขนมากขึ้น ทําให

กระเพาะรูเมนมีการพัฒนามากขึ้น อาหารที่มีแปงจะ ถูกยอยและสลายตัวไดเร็วเมื่อเทียบกับคารโบไฮเดรทชนิดอื่น 

โดยจะถูกจุลินทรียในกระเพาะรูเมนผลิตเอนไซมออกมาทําการยอยใหเปนน้ําตาลกลูโคสและนําไปใชเปนแหลง

พลังานในการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียโปรตีนและผลผลิตเปนกรดไขมันระเหยงายจนหมด จึงมีเหลือนอยที่จะผาน

ไปยังลําไสเล็กและดูดซึมไปในกระแสเลือดเพื่อใชประโยชนในรางกาย (เทอดชัย, 2530) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ผลการศึกษามีขอสรุปดังนี้ ลูกโคนมที่ไดรับอาหารที่มีแปงที่ยอยไดชาในกระเพาะรูเมนจากปลายขาว          

กินอาหารในชวง 8-35 วัน ไดมากกวาและมีคาการยอยไดของโปรตีนตลอดทางเดินอาหารไดดีกวา แตลูกโคนม               

ที่ไดรับอาหารที่มีแปงที่ยอยไดงายในกระเพาะรูเมนจากมันสําปะหลังบดมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันในชวง             

36-63 วัน และการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวในชวงอายุ 36-63 วัน ดีกวา 
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