
บทบาทเยื่อใยและการให้อาหาร TMR ที่ถูกต้อง 

 

New Feeding Strategy 
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การใช้ประโยชน์จากอาหารเยื่อใย  
เยื่อใยเป็นสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง สัตว์โดยทั่วไปใช้
คาร์โบไฮเดรตชนิดนี้ไม่ได้เลย  เพราะไม่มีน้้าย่อยในระบบย่อยอาหารของสัตว์ 

 
ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง และไส้ติ่งของสตัว์พวกสัตว์กระเพาะเดี่ยว
ที่กินพืชจะมีจุลินทรียท์ี่สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้ได้ 
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ความต้องการอาหารเยื่อใยในโคนม  

โคนมมีความสามารถในการใชอ้าหารเยื่อใยเป็นแหล่งพลังงานได้  
 อาหารเยื่อใยมีความจ้าเป็นในการช่วยด้ารงสภาพสมดุลภายใน
กระเพาะหมัก  
 อาหารเยื่อใยที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การ
ให้ผลผลติ และสุขภาพของโค  
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 เยื่อใยประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิด และมีส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่
ซับซ้อน 
 พืชอาหารสัตว์ที่อยู่ในระยะออกดอกแล้ว จะมีส่วนของล้าต้นมากและมี
ปริมาณของเยื่อใยเป็นองค์ประกอบมากด้วย 
ความแตกต่างของเยื่อใยพืชนอกจากแตกต่างระหว่างชนิดพืชแล้ว ในพืช
ชนิดเดียวกันแต่อายตุ่างกันก็จะมีสัดส่วนของเยื่อใยต่างกัน 
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 คาร์โบไฮเดรตที่ซับซอ้น เช่น Cellulose, Hemicellulose, 
Pentosans, Pectins, Gums และ Mucilages 
 และส่วนที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต เช่น                                              
Lignin, Silica, Cutin เป็นต้น 
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 การประเมินคุณค่าของอาหารหยาบท่ีใช้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง จะนิยม
ใช้ค่า NDF (neutral detergent fiber) และ ADF (acid detergent 
fiber) มากกว่าการใช้ค่า CF (crude fiber) 
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Carbohydrates 

Non-fiber carbohydrates (NFC) Cell wall 

Neutral detergent fiber (NDF) 

Acid detergent fiber (ADF) 

Hemicelluloses Cellulose Lignin Pectin Starch Sugar 

Rapid to medium fermentation Slowly fermented Undigestible 

ที่มา: Holtz (2001) 



 

NDF จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัตราการกินได้ของโค  
 ถ้าค่า NDF สูงจะมีสัดส่วนกับคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้มากขึน้  
 ถ้าค่า NDF สูงอาหารจะมีความฟ่ามมากขึน้  
 ถ้าค่า NDF สูงอาหารจะใช้พืน้ที่ความจุในกระเพาะหมักมาก และอาหารมี
ระยะเวลาหมักในกระเพาะนานขึน้ 
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ADF จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอตัราการย่อยได้ของโค  
ถ้าค่า ADF สูง แสดงว่าพืชอาหารสัตว์นัน้จะมีสัดสว่นของ lignin ซึ่งโค
ย่อยไม่ได้อยู่มาก เช่นกัน ค่า ADF ที่ต่้า แสดงว่าอาหารหรอืพืชอาหารสัตว์มี
การย่อยได้สูง 

 ADL (Acid detergent lignin) เป็นการใช้กรด Sulfuric แยกส่วน 
cellulose กับ lignin ออกจากส่วนทีย่่อยไม่ได้ 
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กระเพาะหมักคงรักษาสภาพสมดุลอยู่ได้ อัตราส่วนอาหารหยาบต่อ
อาหารข้น (R:C ratio, คิดในรูปน้้าหนักแห้ง) ต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสม 
 ในโคให้น้้านมมาก หรือ โคคลอดใหม่ R:C ratio = 40:60   
 ในโคทั่วไป R:C ratio = 50:50 
 ในโคน้้านอ้ยหรือปลายการให้น้้านม R:C ratio = 60:40  
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การให้อาหารข้นมากในระดับจาก 20 ไปเป็น 80% ส่งผลให ้
โคให้น้้านมมากขึ้น การกินได้สิ่งแห้งรวมสูงขึ้น การผลิต total VFA, 
propionic acid เพิ่มมากขึ้น  
การผลิต acetic ลดลง ไขมันน้้านมจะลดลงเมื่อให้กินอาหารข้นเกิน 
60% และปริมาณน้้านมรวมลดลงเมื่อเกิน 70% ในสูตรอาหารรวม 
(Wattiaux and Armentano ,2014)  

ควรให้กินอาหารขน้ได้ไม่เกินสัดส่วน 60% จะท้าให้ได้อัตราการกินส่ิง
แห้งและผลผลิตน้้านมรวมสูงสุด 



 เยื่อใย cellulose และ hemicellulose จะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์
ให้เป็น VFA (acetic, propionic, butyric) และ methane (CH4), 
CO2, น้้า, ความร้อน และ lactic อีกไม่มาก  
VFA บางส่วน จุลินทรียจ์ะน้าไปสร้างเป็นองค์ประกอบของตัว
จุลินทรีย ์ 
 VFA บางส่วนโคก็จะดูดซึมน้าไปใช้ได้เลย  
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 VFA เป็นแหล่งให้พลังงานหลักแก่โคนมที่ระบบกระเพาะหมัก
ท้างานเต็มที่ ยกเว้นในลูกโค  
 กรด acetic, propionic และ butyric จะเป็นแหล่งพลังงานถึง 
2 ใน 3 ของพลังงานที่โคย่อยได้จากอาหารทั้งหมด  
โดยทั่วไปในอาหารที่ปกติ จะมีอัตราส่วนของ acetate 65% 
propionate 20% และ butyrate 15% ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับการใหอ้าหาร 
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 ปริมาณกับขนาดความยาวของเยื่อใย
และคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายจะมีอิทธิพลต่อ
อัตราส่วน VFA มากที่สุด  
 ถ้าโคได้รับอาหารหยาบคุณภาพดี 
ปริมาณของ acetic จะผลิตได้มากกว่า 
propionic หรือ butyric  
 ถ้าให้อาหารที่มีแหล่งคาร์โบไฮเดรตย่อย
ง่ายมาก และมีปริมาณเยื่อใยน้อย จะท้าให้ 
acetate ผลิตน้อยลงและ propionate จะ
เพิ่มขึ้น 



DMI,% 

 

เยือ่ใย ,% การ
เคีย้ว 

น า้ลาย pH 
กระเพาะ 

กรดไขมนั 

โมลาร%์ 

หยาบ ขน้ NDF ADF CF นาท/ี
วนั 

ลติร/วนั อะซตีกิ โปรพิ
ออนกิ 

อตัราสว่น 

100 0 65 41 34 960 2.4 7.0 70 18 3.9 

80 20 55 34 28 940 2.3 6.6 67 20 3.4 

60 40 45 27 22 900 2.3 6.2 64 22 2.9 

40 60 34 20 16 820 2.1 5.8 58 28 2.1 

20 80 24 13 10 660 2.0 5.4 48 34 1.4 

0 100 14 6 5 340 1.6 5.0 36 45 0.8 



 

อาหารหยาบ เช่น หญ้า ถ้าให้ในลักษณะสับละเอียด จะมีผลท้าให้ 
ปริมาณacetate ลดลงและ propionate เพิ่มขึ้น 
อาหารหยาบเส้นใยยาวจะท้าให้โคมีการกินสิ่งแห้งลดลง (Allen, 2000)  
อาหารสูตรรวมต้องมีขนาดชิน้ส่วนอาหารยาวประมาณ 1 ซม. เป็น
องค์ประกอบอยู่อย่างน้อย 10% น้้าหนักแห้ง หรือให้อาหารหยาบเทยีบเท่า 
Hay 1.5% ของน้้าหนักตัวโค จะเป็นระดับที่เหมาะสมส้าหรับโครีดนม  
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 หากเล้ียงโคฝูงใหญ่และโคให้น้้านมมากควรเลี้ยงแบบอาหารสูตรรวม 
 การให้อาหารแบบสูตรรวมTMR ท้าใหโ้คเลือกกินไม่ได้ ความสม่้าเสมอ
ของอาหารช่วยท้าให้ pH กระเพาะค่อนข้างคงที ่
 แต่ถ้าต้องการจ่ายแบบแยกให้จ่ายอาหารมื้อแรกในตอนเชา้ด้วยอาหาร
หยาบก่อนแลว้ค่อยตามด้วยจ่ายอาหารข้น จะเป็นวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน
ปัญหาสุขภาพของโคได้ดี 
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กรดไขมันที่ผลิตในกระเพาะหมัก ส่วนใหญ่จะดูดซึมผ่านผนังเซลล์ของกระเพาะหมัก
โดยตรง แต่ก็มีบางส่วนดูดซึมได้ที่ omasum abomasum และส่วนล้าไส้ 
ในสภาพ pH ในกระเพาะหมักปกติ การดูดซึม C4 จะมากกว่า C3 และ C2 แต่ถ้า 
pH ลดลงต่้ากว่า 5 การดูดซึม C2 มากกว่า C3 และ C4   
เมื่อดูดซึม VFA เข้าไปสู่ระบบเลือด จะล้าเลียงสู่ตับเพื่อเปลี่ยน propionate เป็น 
glucose ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตน้้านมและเพื่อใช้ในการด้าชีพ 
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ปกติ glucoseบางส่วนที่เกิดจาก
จุลินทรีย์ย่อยแป้งออกมาเป็น glucose 
นั้นจุลินทรีย์ก็ใช้การเป็นแหล่งพลังงาน
ของจุลินทรีย์เองเช่นกัน จึงจะมี glucose 
ไม่มากที่จะได้รับการดูดซึมผ่านผนังเซลล์
ของกระเพาะหมัก 
ส่วน acetate จะไม่ได้เปลี่ยนเป็น 
glucose โดยตรง แต่จะได้รับการน้าไปใช้
เป็นสารตั้งต้นส้าหรับ fatty acid ของ
เนื้อเยื่อเต้านม 
กว่า 50% ของ fatty acid ของ
น้้านมจะมาจาก acetate ได้แก่ fatty 
acid ที่มีคาร์บอนต่้ากว่า 16 
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เมื่อให้อาหารที่บดละเอียด หรือ มีคาร์โบไฮเดรตย่อยง่ายมาก หรือ มีปรมิาณเยื่อใย
ในสูตรอาหารไม่พอ จะท้าให้การผลิตกรด acetate น้อย propionate มาก  
และท้าให้ลดเวลาเคี้ยวเอื้อง (chewing time) ลดการหลั่งของน้้าลาย สภาพ
กระเพาะมีความกรดมากขึ้น ผลโดยรวมคือน้้านมลดลง และไขมันในน้้านมต่้า (milk 
fat depression) รวมถึงง่ายต่อการเกิดโรค metabolic diseases  
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ปัญหาจากรูปแบบการให้คาร์โบไฮเดรต 
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ให้เยื่อใย NDF มาก หรือ ปรมิาณคาร์โบไฮเดรตย่อยง่ายมีน้อยเกินไป (NFC) 
หากออกสูตรอาหารที่มีระดับสูงกว่า 32% NDF จะท้าให้โคกินอาหารได้ไม่
พอเพียงแก่ความต้องการ  
ให้เยื่อใย NDF น้อย หรือปริมาณคาร์โบไฮเดรตย่อยง่านมีมากเกินไป(NFC) 
ไขมันน้้านมต่้า 
การเคี้ยวเอื้องลดลง  
เกิดภาวะเป็นกรดในกระเพาะอาหาร 
เกิดภาวะโคเกิดอาการกีบเท้าอักเสบ 



 Physically effective fiber NDF (peNDF)  

หมายถึง ลักษณะของอาหารหรือวัตถุดิบที่สามารถกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องหรือ
สามารถแขวนลอยเป็นตาข่ายเยื่อใยในกระเพาะหมักโคได้ 

 
ปริมาณความต้องการเยื่อใยขั้นต่้าในสูตรอาหารโคนม NRC (2001) แนะน้า
ว่าควรมี NDF จากพืชอาหารสัตว์ขั้นต่้า 19% จะท้าให้ปริมาณ NDF รวมในสูตร
อาหารเท่ากับ 25%  
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 การหาค่า peNDF ท้าได้ โดยจะต้องทราบค่าของปริมาณ NDF ในอาหาร 
และค่า physical effectiveness factor (pef)  

 โดยค่า pef จะมีค่าตั้งแต่ 0 เมื่อ NDF ไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการ
เคี้ยวไปจนถึง 1 เมื่อ NDF มีประสิทธิภาพในการช่วยการเคี้ยวอย่างสมบูรณ์ 

การค้านวณค่า peNDF จากค่า NDF  
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(Mertens, 1997) 

 โดยน้าอาหารแห้งมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 1.18 มม.(0.046นิ้ว) 
สัดส่วนอาหารที่คงเหลืออยู่บนตะแกรง เมื่อน้ามาค้านวณตามสูตร 



ตัวอย่างเช่นพบว่า  น้าอาหารสูตรรวมTMR แห้ง (NDF 
51%) มา 10 กก.ร่อนในตะแกรง พบว่ามีปริมาณชิ้น
อาหารคงเหลือบนตะแกรง 4.5 กก.   

เมื่อค้านวณ = 51 x (4.5/10) = 22.95% peNDF 

การค้านวณค่า peNDF จากค่า NDF  
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Mertens (1997) ได้เสนอว่า เพื่อให้น้้าหมักในกระเพาะหมัก
โคนมมี pH 6.0 หรือสูงกว่า ในอาหารสูตรรวมควรมีค่า 
peNDF ไม่น้อยกว่า 22%  

แต่หากต้องการรักษาระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันน้้านมที่ 3.4% ให้
ใช้ peNDF ไม่น้อยกว่า 20% 

การค้านวณค่า peNDF จากค่า NDF  
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การค้านวณค่า peNDF จากค่า NDF  

29  ที่มา: Mertens( 1997) 

ตารางที่ 1 ค่า peNDFที่ได้จากการค้านวณสัดส่วนอาหารเหลือในตะแกรงขนาด 1.18 มม. 
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   ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการประเมินขึ้นมาอีกเพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องใน
กรณีที่มีการใช้อาหารที่ใช้อาหารข้นมาก 

 เช่นในอาหารโคคลอดใหม่ที่มักใส่สัดส่วนอาหารข้นมากกว่า 50% การประเมิน
ค่า pef  โดยใช้วิธีการของ Penn State Particle Separator จึงได้พัฒนาขึ้น 
(Heinrichs , 2013) 

Penn State Particle Separator 



 โดยใช้ตะแกรงกรองที่มีขนาด 19, 8 และ 1.18  มม. ตามล้าดับ  

 น้าอาหารที่ชั่งน้าหนักเริ่มต้นไว้แล้วที่ต้องการทราบค่า peNDF มาใส่ใน
ตะแกรงบนสุด แล้วเขย่าให้อาหารล่นลงไปผ่านตะแกรงกรองในแต่ละชั้น 

 จากนั้นน้าอาหารในแต่ละตะแกรงมาชั่งน้้าหนักหาปริมาณหรือสัดส่วนที่มี
ในแต่ละชั้น   

 ปริมาณอาหารที่ค้างเหลืออยู่บนตะแกรงในแต่ละชั้นจะน้ามาใช้ค้านวณ
ตามสูตร Mertens (1997) (% NDF x สัดส่วนอาหารบนตะแกรง )  

การค้านวณค่า peNDF จากค่า NDF  
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Screen 
ขนาดรู 
(มม.) 

ขนาดชิ้น
อาหาร(นิ้ว) 

ข้าวโพด
หมัก 

หญ้าหมัก 
อาหารสูตร
รวมTMR 

ตะแกรงบน 0.75(19) > 0.75 3 - 8 10 -20 2 - 8 

ตะแกรงกลาง 0.31(8) 0.31 - 0.75 45 - 65 45 -75 30 - 50 

ตะแกรงล่าง 0.05(1.18) 0.16 - 0.31 20 - 30 30 - 40 10 - 20 

ถาดรองตะแกรง <0.05(1.18) < 0.16 < 10 < 10 30 - 40 

ตารางที่ 2 ขนาดตะแกรงและระดับแนะน้าใช้ในอาหารโครีดนม(%) 

ที่มา: Heinrichs (2013) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่า peNDF ในอาหารโดยใช้ Penn State Particle Separator  

1Determined using the Penn State Particle Separator. pef3s = determined using three sieves 
(19-, 8-, 1.18-mm). 
2peNDF = % NDF × pef 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Beauchemin (2007) 

Feed 
NDF,  

%  DM 

Proportion of DM retained 
on each sieve 

Physically 
effectiveness 

factor1 
peNDF2 

(%of DM) 
Top 

(19mm) 
Middle 
(8mm) 

Bottom 
(1.18mm) 

Pan Pef3s 

TMR; corn silage 
   Coarse 
   Medium 
   Fine 

 
31.6 
30.6 
31.2 

 
7.6 
4.8 
2.3 

 
47.9 
43.7 
29.9 

 
33.8 
38.6 
52.8 

 
10.7 
12.9 
15.0 

 
0.89 
0.87 
0.85 

 
28.1 
26.6 
26.5 
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การใช้ peNDF เพื่อทดแทน NDF ในสูตรอาหาร 

ที่มา: Mertens (2009) 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการเปลี่ยนค่าNDFเป็นแบบต่างๆ 
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การใช้ peNDF เพื่อทดแทน NDF ในสูตรอาหาร 

      (a)                                             (b) 
รปูที่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความยาวของพืชอาหารสัตว์กับเวลาในการเคี้ยวอาหาร (a); 
  (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง pH ในกระเพาะหมักกับ VFA ในกระเพาะหมัก 
ที่มา: Allen (1997) 



ผลของ peNDF ต่อโครีดนมระยะแรกของการให้นม 
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 เมื่อมีการเพิ่มเวลาในการเคี้ยวมากขึ้นท้าให้มีการเพิ่มการกินได้ของ 
peNDF มากข้ึนด้วยเช่นกัน (Kononoff and Heinrichs 2003a)  

 เมื่อมีการกินได้ของ peNDF มากข้ึนจะท้าให้เพิ่มการย่อยได้ของเยื่อใย
โดยไปเพิ่มการท้างานภายในกระเพาะหมักและการย่อยเยื่อใยในล้าไส้
มากข้ึน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการสังเคราะห์จุลนิทรียโ์ปรตีนใน
กระเพาะหมักอีกด้วย  (Yang, and Beauchemin, 2005) 

ผลของ peNDF ต่อการกินได้ของวัตถุแห้ง 
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 Kononoff and Heinrichs (2003ab) ศึกษาผลของขนาดชิ้นข้าวโพดและ
เปลือกเมล็ดฝ้ายในโครีดนมระยะแรกของการให้นม  

 โดยใช้ข้าวโพดหมักขนาดยาวและสั้นร่วมกับเปลือกเมล็ดฝ้าย (0 และ 8% DM) 
โดยมีระดับของ peNDF เท่ากับ 31.3, 32.4, 32.0 และ 30.6%  

 พบว่าค่า pH ในกระเพาะหมักมีค่าลดลงเมื่อมีการใช้ข้าวโพดหมักร่วมกับเปลือก
เมล็ดฝ้าย แต่ขนาดชิ้นของข้าวโพดหมักไม่มีผลต่อค่า pH ในขณะที่ค่า
แอมโมเนียไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ข้าวโพดหมักร่วมกับเปลือกเมล็ดฝ้าย 

ผลของ peNDF ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตโครีดนม 
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Treatment1 Contrast 
LGNH LGH SHNH SHH FPL FS I2 

Rumen pH 
NH3N (mg/dl) 
Milk production 
  Milk yield 
  3.5% FCM 
  Fat % 
  Protein % 
  MUN3 mg/dl 

   6.24 
  85.3 
   
  47.5 
  48.3 
    3.61 
    2.63 
  1166 

   6.17 
 106.2 
    
 48.5 
  48.2 
    3.49 
    2.64 
 1375 

    6.24 
    98.8 
   
  49.3 
  47.7 
    3.44 
    2.65 
  1125 

  6.16 
  103.7 
   
  48.7 
  48.3 
    4.48 
    2.68 
  1335 

0.98 
0.73 
 
0.25 
0.67 
0.08 
0.04 
0.30 

0.05 
0.18 
 
0.23 
0.62 
0.55 
0.24 
<0.01 

0.88 
0.82 
 
0.38 
0.34 
0.50 
0.93 
0.99 

1LGNH = TMR with long corn silage, no cottonseed hulls, LGH = TMR with long corn silage and cottonseed 
hulls, SHNH = TMR with short corn silage and no cottonseed hulls, and SHH = TMR with short corn silage 
with cottonseed hulls. 2 FPL × FS interaction. 3Milk urea nitrogen. 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kononoff and Heinrichs (2003b)  

 

ตารางที่ 5 ผลของขนาดชิน้อาหารหยาบต่อการย่อยได้และ ผลผลิตน้้านม 



 Yang and Beauchemin (2007) ศึกษาผลของ peNDF ต่อการย่อยได้และ
ผลผลิตน้้านมในโครีดนมระยะแรกของการให้นม 

 โดยศึกษาสัดส่วนของอาหารหยาบต่ออาหารข้น (35:65 และ 60:40) ที่มีขนาด
ชิ้นของอาหารหยาบ (หญ้าอัลฟัลฟ่าหมัก) 2 ขนาด (7.9 และ 19.1 มิลลิเมตร)  

 โดยมีค่า peNDF อยู่ในช่วง 9.6 – 19.8% และ 28.6 – 34.0%  

 พบว่า เปอร์เซ็นต์ไขมันนมเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มสัดส่วนของอาหารหยาบต่อ
อาหารข้น ในทางกลับกันโปรตีนและน้้าตาลในน้้านมจะลดลงเมื่อเพิ่มสัดส่วน
อาหารหยาบต่ออาหารข้น แต่ขนาดชิ้นอาหารไม่มีผลต่อองค์ประกอบน้้านม 

ผลของ peNDF ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตโครีดนม 
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ตารางที่ 6 สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นและขนาดชิ้นอาหารต่อผลผลิตน้้านม 

ที่มา: Yang and Beauchemin (2007) 
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การประยุกต์ใช้ค่า peNDF 
 ปัทมาและคณะ (2552) ศึกษาการใช้กากมันส้าปะหลังเศษเหลือจาก
โรงงานแป้งมันส้าปะหลัง ในโคนมสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน  
 โดยใช้กากมันส้าปะหลังหมัก 4 ระดับคือ 12.5, 25, 37.5 และ 50 
เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสูตรรวม ที่มีฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก  
 เมื่อคิดในรูป peNDF จะมีค่า 21.7, 20.7, 19.8, และ18.2 % 
ตามล้าดับ  
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การประยุกต์ใช้ค่า peNDF 
พบว่าการเพิ่มระดับของกากมันส้าปะหลงัหมักในสูตรอาหารท้าให้อัตรา
การกินได้ของวัตถุแห้งเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้้าหนักตัวลดลง (P< 0.05)  
 โดยมีการกินได้ของวัตถุแห้งเฉลี่ย 2.8 เปอร์เซ็นต์น้้าหนักตัว แต่การเพิ่ม
น้้าหนักตัว และการย่อยได้ของโภชนะ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P> 
0.05)  
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การประยุกต์ใช้ค่า peNDF 

 เมื่อมีการใชอ้าหารหยาบขนาดชิ้นเล็ก หรือใช้เศษเหลือทาง
การเกษตรมากขึ้นในอาหาร ควรพิจารณาค่า peNDF ให้มีไม่น้อยกว่า 
20% สิ่งแห้งในสูตรอาหาร จะช่วยให้รักษาระดับ pH  และ
องค์ประกอบน้้านมให้คงที่  



Thank you 
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