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ผลของการเสริมไบโอตินในอาหารโคนมระยะแรกของการให้นมต่อผลผลิตและ
องค์ประกอบของน้้านม
Effects on Milk Yield and Milk Consumption
of Biotin Supplementation of Diets of Early Lactating Dairy Cows
พิทักษ์พงษ์ แพงสาย วิศิษฐิพร สุขสมบัติ และพิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษา โดยใช้โคนมลูกผสมที่มีระดับ สายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียน (Crossbreed Holstein Friesian)
มากกว่า 87.5 % จานวน 24 ตัว โคอยู่ในระยะแรกของการให้น้านมเฉลี่ย 64 + 42 วัน (mean + SD) ปริมาณน้านมเฉลี่ย
13  2.3 กิโลกรัม/วัน น้าหนักเฉลี่ย 375 + 26 กิโลกรัม ทาการจัด treatment แบบ Stratified random balance group
ในแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยแบ่งโคออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว
เสริมไบโอติน ที่ร ะดับ 0, 20 และ 40 มิล ลิ กรัมต่อตัว ต่อ วัน จากนั้น วัดน้าหนักตัว การกิน ได้ ผลผลิต น้านม และ
องค์ประกอบทางเคมีของน้านม ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของทุก parameter ที่ทาการ
วัด
ค้าส้าคัญ: ไบโอติน โคนม ผลผลิตน้านม องค์ประกอบน้านม
Abstract
The study involved the use of 24 Holstein Friesian crossbred lactating dairy cows, averaging 64 + 42 days in
milk, 13 + 2.3 kg of milk and 375 + 26 kg body weight. They were stratified randomly and assigned in
randomized complete block design (RCBD) to three treatments of 8 cows each. The treatments were control,
20 and 40 mg/d of biotin supplementation. The results showed that DM intake, body weight, milk yield and milk
composition did not vary significantly between treatments.
Keywords: biotin, dairy cow, milk yield, milk composition
บทน้า
ไบโอติน มีโ ครงสร้างคล้ ายกับวิตามิน บี 1 คือ มีธาตุ
กามะถั น เป็ น องค์ ป ระกอบ สามารถละลายได้ ในน้ าและ
แอลกอฮอล์ แต่ไม่ละลายในอีเทอร์ คลอโรฟอร์มและอะซิ โตน มีความทนทานต่อแสงแดดและความร้อน แต่ไม่ทนต่อ
กรดและด่างเข้มข้น ไบโอตินในทางการค้าจะอยู่ในรูป ดีไบโอติน (d-biotin) ซึ่งมีความจาเป็นในกระบวนการสังเคราะห์
กลูโคส (Gluconeogenesis) เพื่อควบคุมระดับกลูโคสใน
กระแสเลื อ ด (ยุ ค ล, 2533) ช่ ว ยในการเจริ ญ เติบ โตของ
จุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก (Baldwin, 1995) ปรกติไบโอติน

จะถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักประมาณ
0-10 มิลลิกรัมต่อวัน โดยจะมีความผันแปรขึ้นอยู่กับอาหาร
ที่โคได้รับ (Weiss, 2001) นอกจากนี้ Mellenberger et al.
(1973) ยังพบว่าไบโอตินเป็นโคแฟคเตอร์ (cofactor) ของ
เอนไซม์อะซิติลโคเอนไซม์ เอ คาร์บอกซิเลส (Acetyl-CoA
carboxylase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ถูกใช้ในขั้นตอนแรกของ
การสังเคราะห์ไขมันในน้านม โดยเอนไซม์นี้จะหลั่งมาจาก
ต่อมน้านมในปริมาณที่จากัด และพบว่าการเสริมไบโอติน
นอกจากสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกีบในโคนมแล้ว
(Midla et al., 1998; Potzsch et al., 2003) ยังสามารถ
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เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตน้านมของโคนมได้อีกด้วย
Zimmerly and Weiss (2001) พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิต
น้านมจาก 36.9 กิโ ลกรั ม เป็น 39.7 กิ โ ลกรัมต่ อ วัน เมื่ อ
เส ริ ม ไ บโ อ ติ น ให้ กั บ โ ค 20 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ตั ว ต่ อ วั น
เช่นเดียวกับ Majee et al. (2003) ที่เสริมไบโอตินให้กับโค
นมแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตน้านมได้ 1.7 กิโลกรัมต่อตัวต่อ
วัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ไ ด้เสริมไบโอตินที่ให้ผ ล
ผลิตน้านมเฉลี่ย 37.2 กิโลกรัมต่อวัน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริมไบโอตินในอาหารโคนมต่อ
ประสิทธิภาพการให้ ผลผลิ ตน้านม และองค์ ประกอบทาง
เคมีของน้านมในโคนมระยะแรกของการให้นม
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
การจัดการสัตว์ทดลอง
ใช้ โ คนมลู กผสมที่มี ร ะดั บ เลื อ ดโฮลสไตน์ ฟ รีเ ชี ย น
(Holstein Friesian) มากกว่ า 87.5 % จ านวน 24 ตั ว
จานวนวันการให้น้านมเฉลี่ย 64 + 42 วัน (mean + SD)
ปริมาณน้านมเฉลี่ย 13  2.3 กิโลกรัม/วัน อายุเริ่มต้นใน
การทดลองเฉลี่ย 55 + 15 เดือน น้าหนักเฉลี่ย 375 + 26
กิโลกรัม ทาการจัด treatment แบบ Stratified random
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balance group ในแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) โดย block จานวนวัน
ของการให้ น มเป็นอย่ างแรก ตามด้วยปริมาณน้านมและ
น้าหนักตัว จากนั้นแบ่งโคออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว
โคทุกตัวจะถูกเลี้ย งโดยขังในคอกเดี่ยวที่เป็นอิสระต่อกัน
ตลอดเวลา โดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น 6 ช่วงๆ ละ 5
วันติดต่อกัน และใช้เวลาในการปรับตัวสัตว์ก่อนการทดลอง
7 วัน จัดให้โคแต่ละตัวกินอาหารตามกลุ่มทดลองอย่างเป็น
อิสระต่อกันดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับการ
เสริมไบโอติน) กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้รับการเสริม ไบโอติน 20
และ 40 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ตั ว ต่ อ วัน ตามล าดั บ อาหารข้ น
(Concentrate) ที่ใช้เป็นชนิดเม็ด มีคุณค่าทางโภชนะตาม
ความต้ อ งการของโคนมในระยะให้ น ม (NRC, 2001)
โปรตีน 21% ซึ่งโคจะได้รับ 8 กิโลกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้
3 ครั้งในเวลา 08.00 น. 12.00 น. และ 16.00 น. จานวน
3, 2 และ 3 กิโลกรัมตามลาดับ อาหารหยาบที่ใช้คือ หญ้า
หมัก โดยให้กินเต็มที่ (ad libitum) และมีน้าดื่มสะอาดใส่
อ่างให้โคกินตลอดเวลา องค์ประกอบทางเคมีของอาหารข้น
และหญ้าหมักแสดงในตารางที่ 1

Table 1 Chemical composition of pelleted concentrate and grass silage (Mean  SD)
% Dry matter
Dry matter
Protein
Fat
Ash
Crude fiber
NFC
NDF
ADF
ADL
NDIN
ADIN

Concentrate
96.37  0. 02
21.31  0.15
4.06  0.12
9.35  0.04
12.31  0.11
26.20  0.29
39.08  0.19
15.99  0.17
4.56  0.14
1.10  0.01
0.39  0.01

Grass silage
28.68  0.04
5.11  0.02
1.40  0.14
8.13  1.12
36.24  0.21
14.70  0.07
70.66  0.11
55.72  0.15
4.58  0.05
0.12  0.01
0.17  0.02

Remark: n=4, ADF = acid detergent fiber, ADIN = acid detergent insoluble nitrogen, ADL = acid detergent lignin,
NDF = neutral detergent fiber, NFC = non-fiber carbohydrate, NDIN = neutral detergent insoluble nitrogen
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การเก็บข้อมูล
นาโคเข้าทดลองโดยได้รับอาหารข้นในกลุ่มควบคุม
และได้รับไบโอติน 20 และ 40 มิลลิกรัมในกลุ่มทดลองที่ 2
และ 3 ตามลาดับ ระหว่างทดลองมีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
การกินได้
เก็บข้อมูลช่วงการทดลองละ 2 วันติดต่อกัน โดยชั่ง
และบั น ทึ ก น้ าหนั ก ปริ ม าณของอาหารก่ อ นโคกิ น และ
อาหารที่เหลือเพื่อนาไปคานวณหาปริมาณการกินได้ของโค
สุ่มเก็บอาหารแต่ละชนิดประมาณ 10% นาไปอบที่อุณหภูมิ
60 C เป็นเวลา 36 ชั่วโมง เพื่อหาน้าหนักวัตถุแห้ง (Dry
matter, DM) และ นาไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี
โดยวิธี Proximate analysis (AOAC, 1990) และ
Detergent analysis (Goering and Van Soest, 1970)

ผลการทดลอง
ปริมาณการกินได้
ปริมาณการกินได้วัตถุแห้ง (ตารางที่ 2) ของอาหาร
ข้น เท่ากับ 7.7 กิโ ลกรัมต่อ ตัวต่อ วัน ทั้งสามกลุ่มทดลอง
เพราะว่าโคนมกินอาหารข้นที่ได้รับหมดทุกมื้อ และไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของการกินได้วัตถุ
แห้ งอาหารหยาบและการกินได้วัต ถุแห้ งรวม ในโคนมที่
ได้รับการเสริมไบโอติน 20 และ 40 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวัน
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับงานทดลอง
ของ Rosendo et al. (2004) และ Zimmerly and Weiss,
(2001) ที่รายงานว่าไม่พบความแตกต่างของการกินได้ใน
โคนมที่มีจานวนวันของการให้นมไม่เกิน 100 วัน ที่ได้รับ
การเสริมไบโอตินที่ระดับ 0, 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อตัวต่อ
วัน ซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองของ Midla et al. (1998)
และ Bergsten et al. (2003) พบว่า การเสริมไบโอตินมีผล
ทาให้การกินได้ของโคเพิ่มขึ้นโดยให้เหตุผลว่าไบโอตินลด
ปัญหาที่เกิดกับกีบเท้าของโคนม ทาให้สุขภาพแข็งแรงและ
สามารถกินอาหารได้เ พิ่มขึ้น แต่โคนมที่ใช้ในงานทดลอง
ครั้งนี้ได้รับการดูแลรักษาสุภาพกีบเป็นประจา โดยการตัด
แต่งกีบและแช่กีบเท้าในสารละลาย CuSO4 สัปดาห์ละ 2
ครั้ง จึงทาให้โคไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกีบ และไม่ส่งผล
ต่อการกินได้ของวัตถุแห้งในโคนม

น้้าหนักตัว
ชั่งน้าหนักตัว ก่อ นและหลั งการทดลอง หลังจากทา
การรีดนมช่วงเช้าก่อนการให้อาหาร เพื่อนาไปคานวณหา
อัตราการเปลี่ยนแปลงน้าหนักตัวเฉลี่ยต่อวัน
ผลผลิตและองค์ประกอบของน้้านม
จดบัน ทึกผลผลิ ต น้ านมของโคทุกตัว ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาในการทดลอง และเก็บตัวอย่างน้านมดิบทุกช่วง
การทดลอง (5 วัน) โดยสุ่มเก็บช่วงละ 2 วันติดต่อกัน ใน
เวลา 15.00 และ 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามลาดับ เพื่อ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้านมได้แก่ ไขมัน การเปลี่ยนแปลงน้้าหนักตัว และประสิทธิ ภาพการใช้
โปรตีน แล็คโตส ของแข็งพร่องไขมัน (Solid not fat) และ อาหาร
ไม่พ บความแตกต่างอย่ า งมีนั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ใน
ของแข็งรวม (Total solid) โดยเครื่อง Milkoscan S50
ด้านการเปลี่ ยนแปลงน้าหนักตัวและประสิทธิภาพการใช้
อาหาร ของโคทั้ง 3 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี้อาจจะ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลได้แก่ การกินได้ น้าหนักตัว ผลผลิตและ เนื่อ งมาจาก การกิน ได้ข องวัต ถุแห้ งในโคนมทั้ง 3 กลุ่ ม
องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องน้ านม มาวิ เ คราะห์ ค วาม ทดลองไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลให้น้าหนักตัวของ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ตามแผนการ โคนมมีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลอง
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ของ Rosendo et al. (2004) ที่พบว่าการเสริมไบโอตินที่
(RCBD) โดยใช้ Proc. GLM (SAS, 1996) และวิเคราะห์ ระดับ 0 และ 20 มิลลิกรัมต่อวันไม่ส่งผลต่อน้าหนักตัวของ
ความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี Duncan’s New Multiple โคนม
Range Test (Steel and Torrie, 1980)
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Table 2 Effect of biotin supplementation on dry matter intake and body weight change
Treatment
Measurement

Control

Biotin 20 mg/d

Biotin 40 mg/d

SEM1

P-value

2

DMI , Kg/d
Concentrate

7.71

7.71

7.71

Roughage

5.39

5.56

5.42

0.20

0.82

Total
Body weight
Initial BW3, kg

13.10

13.27

13.13

0.20

0.82

371.25

380.13

375.88

9.77

0.81

Final BW, kg

390.12

399.25

394.88

10.97

0.30

633.3

127.27

0.99

4

BWC , g/d
1

620.8

637.5
2

3

4

SEM = standard error of mean, DMI = dry matter intake, BW = body weight, BWC = body weight change
ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้้านม
ปริมาณผลผลิตน้านมในโค ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ง 3 กลุ่ มทดลอง (ตารางที่ 3) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานทดลอง Ferriera and Weiss (2007) ที่ไม่
พบความแตกต่างของปริมาณน้านมและองค์ประกอบทาง
เคมี ข องน้ านมในโคนมที่ ไ ด้ รั บ การเสริ ม ไบโอติ น 0.96
มิลลิกรัม/kg of DM ส่วนการที่ Majee et al. (2003)
เสริมไบโอติน 20 มิลลิกรัมต่อวัน แล้วพบว่าสามารถเพิ่ม
ผลผลิตน้านมได้นั้น อธิบายว่า ไบโอตินช่วยเพิ่มการผลิ ต
กลูโคสซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้านมและช่วยเพิ่มการ
ย่อยได้รวมไปถึงการกินได้ของวัตถุแห้งในโคนม
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ขององค์ ป ระกอบทางเคมี ใ นน้ านม
สอดคล้ อ งกับงานทดลองของ Zimmerly and Weiss
(2001) ที่เสริมไบโอตินที่ระดับ 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อวัน
แล้ ว ไม่พ บความแตกต่ า งขององค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง
น้านม แต่ Majee et al. (2003) พบว่าไบโอตินเป็น

cofactor ที่ส่งเสริมให้มีการหลั่ง acetyl-CoA carboxylase
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ถูกใช้ในขั้นตอนแรกของการสั งเคราะห์
กรดไขมันจาก acetate และกรดไขมันในน้านมจากต่อม
สร้างน้านมซึ่งน่าจะทาให้ไขมันในน้านมเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
Baldwin (1995) ได้ทดลองเสริม ไบโอติน ในโคนมแล้ว
ให้ ผ ลในทางบวกต่ อ องค์ ป ระกอบทางเคมี ใ นน้ านม ให้
เหตุ ผ ลว่ า ไบโอติ น ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นกระเพาะหมั ก โดยทั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ cellulolytic
bacteria และ saccharolytic yeast ต่างก็ต้องการไบโอติน
ช่วยในการย่อย cellulose ซึ่งจะได้ผลผลิตเป็น acetate
และ propionate ซึ่งจะถูกนาไปสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีของน้านม และ Rosendo et al. (2003) รายงานว่า
การเสริม ไบโอตินช่วยให้การย่อยเยื่อใยได้สูงขึ้นและการที่
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นกระเพาะหมั ก เจริ ญ เติ บ โตดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ มี
ปริมาณของโปรตีนจากจุลินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นด้วย
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Table 3 Effects of biotin supplementation on milk yield and milk composition
Measurement
Milk yield, kg/d
3.5%FCM2
Milk fat
%
g/d
Milk protein
%
g/d
Milk lactose
%
g/d
SNF3
%
g/d
TS4 yield
%
g/d

Control
11.34
12.13

Treatment
Biotin 20mg/d
10.96
12.04

Biotin 40 mg/d
11.40
12.62

SEM1

P-value

0.26
0.30

0.47
0.37

3.93
446.10

4.10
450.34

4.18
474.51

0.13
15.36

0.45
0.38

2.74
310.90

2.81
305.87

2.76
312.94

0.10
11.45

0.89
0.90

4.30
485.70

4.27
467.77

4.29
486.52

0.04
11.18

0.90
0.42

8.04
911.27

8.04
880.24

8.09
920.18

0.14
22.38

0.96
0.43

11.97
1357.36

12.14
1330.85

12.26
1394.79

0.26
34.50

0.73
0.43

SEM1 = standard error of mean, FCM2 = fat corrected milk, SNF3 = solid not fat, TS4 = total solid
สรุปและข้อเสนอแนะ
การเสริมไบโอตินที่ระดับ 20 และ 40 มิลลิกรัมต่อตัว
ต่อวันเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริม ในโคนมระยะแรก
ของการให้นมพบว่า ไบโอตินไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้
วัตถุแห้งทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ รวมไปถึง น้าหนัก
ตัวและการเปลี่ยนแปลงน้าหนักตัว ปริมาณผลผลิตน้านม
องค์ประกอบทางเคมีของน้านม คือ ไขมัน โปรตีน แล็คโตส
ของแข็ งพร่อ งไขมัน ของแข็งรวมและปริมาณน้านมปรับ
ไขมัน 3.5%
การทดลองเสริมไบโอติน ในโคนมระยะแรกของการ
ให้นมแล้วไม่ทาให้เกิดผลในทางบวก (ผลผลิตน้านมเพิ่ม
สูงขึ้น) นั้นน่าจะเกิดจากการที่โคนมที่ใช้ในการทดลองครั้ง
นี้มีผลผลิตน้านมที่ต่าเกินไปรวมไปถึงโคนมได้รับอาหาร
ข้น 8 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ซึ่งถือ ว่ามีปริมาณสูงเมื่อเทียบ
กับผลผลิตน้านมในแต่ละวัน เพราะพลังงานและโภชนะที่
โคนมได้รับจากอาหารก็เพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้โคยัง
ได้รับไบโอตินจากการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะ

หมัก ด้ว ย การเสริมไบโอติน จึ งไม่ ทาให้ ศั ก ยภาพในการ
ให้ ผ ลผลิ ต น้ านมของโคนมเพิ่ มสู งขึ้ น ดัง นั้น ไบโอติน จึ ง
น่าจะเหมาะสมที่จ ะใช้ ในโคนมที่ ให้ ผ ลผลิ ต สู ง และได้รั บ
โภชนะที่ไม่เพียงพอ
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