
Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Gastrointestinal tract in Ruminant and Rumination 

27 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

บทที่ 3 
ระบบทางเดินอาหารและการเคี้ยวเอื้อง 

(Gastrointestinal tract in Ruminant and Rumination) 
 
  ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วยท่อทางเดินอาหารและอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการย่อย
อาหาร มีหน้าที่ในการน าอาหารเข้าสู่ปาก (prehension), การเค้ียว (mastication หรือ chewing), การ
กลืน (swallowing), การเค้ียวเอ้ือง (rumination), การย่อยอาหาร (digestion), การดูดซึมโภชนะ 
(absorption) รวมถึงการหลั่งฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหาร และการขับถ่ายของเสีย (excretion) ออก
จากร่างกาย เป็นต้น 
  การย่อยอาหารจะหมายถึงการย่อยโดยวิธีกล เช่นการเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงและ
การบีบตัวของกล้ามเนื้อของระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งการย่อยโดยวิธีทางเคมี เช่นการใช้เอนไซม์ที่ผลิต
จากเยื่อบุทางเดินอาหาร หรือเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร เพ่ือย่อยอาหารให้มีขนาดเล็ก
ลง และมีการละลายได้ดีขึ้นจนสามารถดูดซึมผ่านผนังล าไส้ หรือส่วนอื่นของระบบทางเดินอาหารไปยัง
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ส่วนการดูดซึมโภชนะจะหมายถึงขบวนการที่อาหารหรือโภชนะท่ีถูกย่อยจนมี
โมเลกุลขนาดเล็กๆ ซึ่งอยู่ในช่องว่างของระบบทางเดินอาหารถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุทางเดินอาหารเข้าไปใน
ระบบไหลเวียนของเลือดหรือน้ าเหลือง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
  สัตว์เคี้ยวเอื้องเช่น โค กระบือ แพะ และแกะ เป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลัก ระบบ
ทางเดินอาหารจึงมีความซับซ้อนกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยเฉพาะส่วนของกระเพาะอาหารที่มีการพัฒนา
ให้มีขนาดใหญ่แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ภายในกระเพาะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากมายหลากหลายชนิด ท า
หน้าที่ย่อยอาหาร เช่น อาหารและพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ประกอบด้วยผนังเซลล์ เช่น เซลลูโลส 
(cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) ซึ่งเอนไซม์ท่ีผลิตจากระบบทางเดินอาหารไม่สามารถ
ย่อยเพ่ือน าโภชนะไปใช้ประโยชน์ได้ ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ 
ปาก (mouth), คอหอย (pharynx) และหลอดอาหาร (esophagus), กระเพาะรวม (compound 
stomach), ล าไส้เล็ก (small intestine), ล าไส้ใหญ่ (large intestine), ทวารหนัก (anus) และอวัยวะที่
เกี่ยวข้องกับการย่อยและการดูดซึมโภชนะ เช่น ตับ (liver) และตับอ่อน (pancreas) เป็นต้น ระบบ
ทางเดินอาหารของโคแสดงไว้ในภาพที่ 3.1 ในโคท่ีโตเต็มที่แล้ว ส่วนของกระเพาะอาหารที่เป็นกระเพาะ
รวมจะมีความจุมากที่สุดประมาณ 71 % ส่วนที่มีความจุรองลงมาคือล าไส้เล็ก 18 % และล าไส้ใหญ่มี
ความจุน้อยทีสุ่ดคือ 11 % ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 ระบบทางเดินอาหารของโค 
 
 
 
 
 
 
  
ตารางที่ 3.1 แสดงความจุของส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหารในสัตว์เศรษฐกิจ 

ความจุของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร (%) 
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ชนิดของสัตว์ กระเพาะ ล าไส้เล็ก ไส้ติ่ง (caecum) ล าไส้ใหญ่
(colon+rectum) 

โค 71 18 3 8 
แพะและแกะ 67 21 2 10 

ม้า 9 30 16 45 
สุกร 27 33 6 32 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Pond et al. (1995)  
 
ส่วนประกอบของระบบทางเดินอาหาร 

1.ปาก 
ปากเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย ริมฝีปาก (lips), ลิ้น (tongue), 

ฟัน (teeth) และต่อมน้ าลาย (salivary gland) เป็นต้น สัตว์เคี้ยวเอื้องมีปากที่แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจ
ชนิดอื่นเช่นสุกรและม้า เนื่องจากไม่มีฟันตัดด้านบน (upper incisor) แต่จะมีส่วนของแผ่นแข็งหรือเหงือก
ที่แข็งแรง (upper dental pad) มาท าหน้าที่แทน มีผลให้โคมีการน าอาหารเข้าสู่ปากที่แตกต่างไป โดย
อาศัยส่วนของริมฝีปากและลิ้นจะตวัดเพ่ือช่วยในการน าอาหารเข้าปาก ส่วนฟันตัดด้านล่างและแผ่นแข็ง
ท าหน้าที่ตัดอาหารหรือหญ้าให้ขาดจากกัน เมื่อลิ้นตวัดอาหารเข้าสู่ภายในปากโคจะเคี้ยวอาหารและต่อม
น้ าลายจะหลั่งน้ าลายออกมาคลุกอาหาร ท าให้อาหารอ่อนนุ่ม และมีลักษณะเป็นก้อนสะดวกในการกลืน  

โคมีฟันอยู่ 2 ชุด ฟันชุดแรกเรียกว่าฟันน้ านม (dedidous teeth) มีจ านวน 20 ซี่ ฟัน
น้ านมมีมาตั้งแต่เกิด เมื่อฟันน้ านมหลุดไปฟันแท้ (permanent teeth) จะงอกข้ึนมาแทนที่ ในโคมีฟันแท้
จ านวน 32 ซี่ ฟันแท้มีขนาดใหญ่กว่าฟันน้ านมมาก ฟันแท้ในส่วนฟันตัด (incisor) ด้านหน้าล่างจะเริ่มงอก
มาแทนที่ฟันน้ านมเม่ือโคมีอายุประมาณ 2 ปี ฟันแท้จะงอกครบทุกซ่ีเมื่อโคมีอายุประมาณ 4 ปี ส่วนฟัน
กราม (molar) คู่แรกในโคจะงอกขึ้นมาเป็นฟันแท้เมื่อโคมีอายุได้ 6 เดือนโดย จ านวนและประเภทของฟัน
ในสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 3.2 

2. คอหอยและหลอดอาหาร (phraynx and esophagus)  
คอหอยเป็นส่วนของระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วยท่อทางเดินอาหารที่มีลักษณะ

คล้ายรูปกรวย ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารจากปากเข้าสู่หลอดอาหาร และเป็นทางผ่านของอากาศที่
หายใจเพื่อเข้าสู่ปอด หลอดอาหารเป็นส่วนของระบบทางเดินอาหารที่มีลักษณะเป็นท่อเชื่อมต่อระหว่าง
คอหอยและกระเพาะอาหาร ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดต่างๆเช่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อ ชั้นใต้เยื่อ
เมือกและชั้นเยื่อเมือก ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารจากปากเข้าสู่กระเพาะ และเป็นช่องทางที่อาหาร
จากกระเพาะส่วนหน้าถูกขยอกออกมาเพ่ือน าไปเคี้ยวเอื้องในปาก 
ตารางที่ 3.2 การงอกของฟันน้ านมและฟันแท้ในโค 

ประเภทของฟัน ฟันน้ านม ฟันแท้ 
incisor คู่ท่ี 1 
incisor คู่ท่ี 2 
incisor คู่ท่ี 3 
incisor คู่ท่ี 4 

premolar คู่ท่ี 2 

แรกเกิด – 2 สัปดาห์ 
แรกเกิด – 2 สัปดาห์ 
แรกเกิด – 2 สัปดาห์ 
แรกเกิด – 2 สัปดาห์ 
แรกเกิด – 1 สัปดาห์ 

18 – 24 เดือน 
24 – 30 เดือน 
36 – 42 เดือน 
42 – 48 เดือน 
24 – 30 เดือน 
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premolar คู่ท่ี 3 
premolar คู่ท่ี 4 

molar คู่ท่ี 1 
molar คู่ท่ี 2 
molar คู่ท่ี 3 

แรกเกิด – 1 สัปดาห์ 
แรกเกิด – 1 สัปดาห์ 

- 
- 
- 

18 – 30 เดือน 
20 – 36 เดือน 

6 เดือน 
12 – 18 เดือน 
24 – 30 เดือน 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.2 แสดงลักษณะของฟันและการนับอายุโคจากฟันแท้ 
ที่มา :  
 

3. กระเพาะรวม (compound stomach)  
ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นโคส่วนของกระเพาะจะถูกพัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้เหมาะสมกับอาหาร

ที่กินคือพืชอาหารสัตว์หรืออาหารหยาบชนิดต่างๆ ภายในมีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ อยู่มากมาย ท าหน้าที่ใน
การย่อยอาหาร โคเป็นสัตว์ที่มีกระเพาะขนาดใหญ่ คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 70-80 % ของความจุช่องท้อง
ทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกระเพาะจะอยู่ชิดกับล าตัวด้านซ้าย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ 
กระเพาะรังผึ้ง (reticulum หรือ honey comb หรือ blind pouch) กระเพาะผ้าขี้ริ้วหรือกระเพาะรูเมน 
(rumen) กระเพาะสามสิบกลีบ (omasum) และกระเพาะแท้ (abomasum) กระเพาะ 3 ส่วนแรกอาจ
เรียกรวมกันว่ากระเพาะส่วนหน้า (fore stomach) ส่วนของเยื่อบุผิวของกระเพาะส่วนหน้าจะไม่มีต่อมมี
ท่อ ที่ท าหน้าที่สร้างน้ าย่อยหรือเอนไซม์ปรากฏอยู่เลย ในขณะที่ลูกโคยังไม่หย่านมน้ านมที่กินเข้าไปจะ
ผ่านท่อน าอาหารเหลว (esophageal groove หรือ reticular groove) ที่เกิดจากการหดตัวของสันหรือ
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ขอบของกระเพาะรังผึ้ง แล้วไหลตรงเข้าไปในกระเพาะแท้ โดยไม่ผ่านเข้าไปเกิดการหมักในกระเพาะรูเมน
หรือกระเพาะหมักเลย 
 กระเพาะรังผึ้ง (Reticulum) เป็นส่วนของกระเพาะรวม ที่อยู่ระหว่างหลอดอาหาร และ
กระเพาะรูเมน ผนังด้านล่างที่ต่อกับกระเพาะรูเมนจะเป็นผนังเตี้ยๆ (reticulo-rumen fold) ท าหน้าที่
แบ่งส่วนล่างของกระเพาะรังผึ้งและกระเพาะรูเมนออกจากกัน ท าให้ด้านบนของกระเพาะทั้งสองเปิด
ติดต่อถึงกันได้ตลอด อาหารในกระเพาะทั้งสองจึงสามารถถ่ายเทถึงกันได้ตลอดเวลา ในบางครั้งจึงเรียก
กระเพาะทั้งสองรวมเป็นกระเพาะเดียว (reticulorumen or ruminoreticulum) ผนังด้านในของ
กระเพาะรังผึ้งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือ รูปหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้ง ผนังรูปหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมจะมี
ขนาดใหญ่เฉพาะทางด้านล่างของกระเพาะ และมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เมื่ออยู่ใกล้กับบริเวณของขอบหรือ
สันของกระเพาะรังผึ้ง (reticular groove) กระเพาะรังผึ้งมีความจุประมาณ 5% ของกระเพาะทั้งหมด 
นอกจากกระเพาะรังผึ้งจะท าหน้าที่ร่วมกับกระเพาะรูเมนในการหมักอาหารแล้ว ยังมีความส าคัญเกี่ยวข้อง
กับการขยอกอาหารเพ่ือน าชิ้นอาหารที่มีขนาดใหญ่กลับเข้าหลอดอาหารเพ่ือเข้าไปเคี้ยวเอ้ืองในปากต่อไป 
และยังเก่ียวข้องกับการควบคุมการส่งผ่านอาหารที่ถูกย่อยแล้วไปยังกระเพาะสามสิบกลีบต่อไปด้วย 

กระเพาะรูเมนหรือกระเพาะผ้าขี้ริ้ว (Rumen) เป็นส่วนของกระเพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความ
จุประมาณ 80% ของความจุกระเพาะทั้งหมด ผนังภายในของกระเพาะรูเมนจะมีลักษณะเป็นตุ่มขนเล็กๆ 
หรือพาพิล่าร์ (papillae) มีอยู่มากมาย ท าให้ผนังด้านในมีลักษณะคล้ายผ้าขนหนู ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับ
การคลุกเคล้าอาหารที่อยู่ในกระเพาะ โดยการพัดโบกของพาพิล่าร์ท าให้อาหารที่อยู่ในกระเพาะกับอาหาร
ที่กินเข้าไปใหม่คลุกเคล้ากันได้ดี นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการดูดซึมโภชนะท่ีเกิดจากการหมัก คือกรด
ไขมันที่ระเหยง่าย (volatile fatty acid) และเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หลากหลายชนิดด้วย กระเพาะรู
เมนมีลักษณะคล้ายถังหมักขนาดใหญ่ ภายในมีจุลินทรีย์และอาหารอยู่มากมาย ส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่
ภายในถังหมักสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนล่างจะเป็นส่วนของของเหลวที่มีอาหารขนาด
เล็กหรืออาหารที่ถูกย่อยละเอียดแล้วแขวนลอยอยู่ ส่วนที่สองเป็นส่วนของอาหารที่มีขนาดใหญ่แขวนลอย
อยู่ อาหารส่วนนี้จะต้องถูกขยอกกลับไปเค้ียวเอ้ืองในปาก และส่วนบนสุดจะเป็นส่วนของก๊าซที่เกิดจาก
การหมักย่อยอาหารโดยจุลินทรีย์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซมีเทน (CH4), ก๊าซไนโตรเจน (N2) 
และก๊าซไฮโดรเจน (H2) เป็นต้น ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหมักอาหารส่วนใหญ่จะถูกขับออกจากกระเพาะโดย
การเรอ (eructation)  
 

   
ผนังกระเพาะ Rumen     ผนังกระเพาะ Reticulum  



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Gastrointestinal tract in Ruminant and Rumination 

32 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

   
  ผนังกระเพาะ Omasum  ผนังกระเพาะ Abomasum 
ภาพที่ 3.3 เยื่อบุผนังกระเพาะส่วนหน้าในโค  
ที่มา :  
 ส่วนของกระเพาะรังผึ้งและกระเพาะรูเมน นอกจากจะไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาดแล้ว กระเพาะทั้งสองยังท างานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้ออย่าง
เป็นจังหวะ การบีบตัวของกล้ามเนื้อจะช่วยให้อาหารคลุกเคล้ากันได้ดี และมีอาหารหมุนเวียนในกระเพาะ
รูเมนตลอดเวลา ท าให้เกิดการคลุกเคล้าของอาหารและเกิดหมักขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้อง
กับการขยอกอาหารขึ้นมาเคี้ยวเอ้ืองใหม่ในปาก การระบายก๊าซและการส่งต่ออาหารที่ย่อยแล้วไปยัง
กระเพาะสามสิบกลีบด้วย กลไกในการท างานของกล้ามเนื้อกระเพาะรูเมนและกระเพาะรังผึ้งสามารถ
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือการบีบตัวระยะแรก (primary contraction or mixing cycle) เป็นการบีบตัว
ของกล้ามเนื้อของทั้งสองกระเพาะร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้อาหารในกระเพาะคลุกเคล้ากัน เริ่มจาก
เมื่ออาหารที่เข้ามาในส่วนต้นของกระเพาะรูเมน (cardia of rumen) ที่เป็นส่วนที่ต่อกับหลอดอาหาร 
กล้ามเนื้อกระเพาะรูเมนจะบีบตัวเพ่ือส่งอาหารมาที่ส่วนท้ายของกระเพาะ แล้วหมุนวนอาหารลงไปที่
บริเวณด้านล่างของกระเพาะส่วนของอาหารที่ละเอียดจะกระจายในของเหลวของกระเพาะรูเมน ส่วน
อาหารที่ไม่ละเอียดหรือ อาหารที่มีขนาดใหญ่จะถูกกล้ามเนื้อส่วนล่างของกระเพาะรูเมนผลักดันไป
ด้านหน้าจนพบกับผนังกั้นระหว่างกระเพาะรูเมน และกระเพาะรังผึ้ง (reticulo-rumen flod) อาหารส่วน
ที่ละเอียดและกระจายในของเหลวของกระเพาะรูเมนจะถูกส่งต่อไปที่กระเพาะสามสิบกลีบโดยผ่าน 
ช่องทางติดต่อระหว่างกระเพาะรูเมนและกระเพาะสามสิบกลีบ (reticulo omasal orifice) เมื่อมีการบีบ
ตัวครั้งที่หนึ่งของกล้ามเนื้อของกระเพาะรังผึ้ง ส่วนของอาหารที่ยังเป็นชิ้นใหญ่จะถูกขยอกข้ึนไปในหลอด
อาหารเพื่อน าไปเคี้ยวเอ้ืองในปาก การบีบตัวในระยะที่สอง (secondary contraction or eructation) 
เป็นการบีบตัวของกระเพาะรั้งผึ้งอย่างแรง เพ่ือท าให้เกิดการเรอก๊าซออกจากกระเพาะดังแสดงในภาพที่ 
3.4 

โดยทั่วไปเมื่อโคกินอาหารเต็มกระเพาะจะหยุดกินอาหารแล้วเริ่มเคี้ยวเอื้อง ในแต่ละวันโคจะใช้
เวลา 1 ใน 3 ของวัน หรือใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวันในการเคี้ยวเอ้ือง การเคี้ยวเอ้ืองท าให้อาหารมี
ขนาดเล็กลง มีผลให้จุลินทรีย์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีข้ึน เกิดการหมุนเวียนของอาหารใน
กระเพาะรูเมนและกระเพาะรังผึ้งตลอดเวลา และมีกรดไขมันที่ระเหยง่ายเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ รวมถึง
ช่วยรักษาจ านวนประชากรของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนให้อยู่ในปริมาณท่ีสมดุลตลอดเวลา นอกจากนี้
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น้ าลายที่คลุกเคล้าอาหารขณะเกิดการเค้ียวเอ้ืองยังมีส่วนช่วยในการควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างใน
กระเพาะรูเมนให้เหมาะสมกับการมีชีวิตของจุลินทรีย์ด้วย 
 กระเพาะสามสิบกลีบ (Omasum) เป็นกระเพาะที่มีความจุใกล้เคียงกับกระเพาะแท้ (ความจุ
ประมาณ 7-8 %) ผนังด้านในมีเนื้อเยื่อแผ่นบางๆ (omasal leaves หรือ lamina) จัดเรียงซ้อนกันเป็น
ชั้นๆ อาหารที่ผ่านเข้าในกระเพาะนี้จะมีลักษณะกึ่งเหลว เพราะเป็นอาหารที่มาจากส่วนล่างของกระเพาะ
รูเมนที่มีอาหารที่เป็นชิ้นละเอียดแขวนลอยอยู่ เมื่ออาหารเข้ามาในกระเพาะสามสิบกลีบกล้ามเนื้อของ
กระเพาะจะบีบตัว ท าให้น้ าที่ปนมากับอาหารถูกบีบออกมาจากอาหาร (ประมาณ 30-60%ของน้ าใน
อาหาร) อาหารส่วนที่ถูกบีบน้ าออกแล้วจะคงอยู่ระหว่างเยื่อบางๆ แต่ละกลีบ น้ าที่ถูกบีบออกจากอาหาร
และอิออนของแร่ธาตุบางชนิด รวมทั้งกรดไขมันที่ระเหยง่ายที่มากับอาหารสามารถถูกดูดซึมผ่านผนัง
กระเพาะไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้การบีบตัวของกล้ามเนื้อส่วนกระเพาะสามสิบกลีบยังมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการส่งผ่านอาหารเข้าไปยังกระเพาะแท้ด้วย 
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ภาพที่ 3.4 การเคลื่อนที่ของอาหารในกระเพาะ 
ที่มา :  
 
 กระเพาะแท้ (abomasums) กระเพาะแท้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเปรียบได้กับส่วนของกระเพาะ
อาหารในสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่นสุกร เนื่องจากผนังด้านในของกระเพาะจะมีต่อมมีท่อที่ท าหน้าที่ผลิต
น้ าย่อย (gastric juice) หรือเอนไซม์ส าหรับย่อยอาหาร แตกต่างจากผนังกระเพาะรูเมน กระเพาะรังผึ้ง
และกระเพาะสามสิบกลีบ ของเหลวที่ผลิตจากกระเพาะแท้มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีฤทธิ์เป็น
กรด มีส่วนประกอบคือ น้ า กรดเกลือ (HCl) สารมิวคัสหรือเมือก อิออนต่างๆ ของสารอนินทรีย์ และ
เอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนคือเอนไซม์เปปซิน (pepsin) และเรนนิน (rennin) รวมถึงเอนไซม์ที่ย่อยไขมัน 
(lipase) และไกลโคโปรตีนบางชนิดที่เก่ียวข้องกับการดูดซึมไวตามิน B12 อาหารที่มีสภาพเป็นกลางหรือ
ด่างเล็กน้อยจากส่วนกระเพาะสามสิบกลีบ เมื่อเข้ามาในกระเพาะนี้จะถูกกรดเกลือที่ผลิตจากเซลล์เยื่อบุ

gas 

gas 

long particles 

small particles 

sedimentation 

(d) passage 

(c) 

remasticate 

gas 

(b) mix 

abomasum 

omasum 

reticulum 

esophagus (a) 

swallow 
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ผิว (paretial cell) ในส่วนฟันดิก (fundic region) ท าให้มีสภาพเป็นกรด (มีค่า pH ระหว่าง 1.5-2) ซ่ึง
เป็นสภาพที่เหมาะสมในการท างานของเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน การผลิตเอนไซม์ที่ย่อยอาหารจากเซลล์ของ
ต่อมมีท่อที่ผนังกระเพาะแท้จะเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่สามารถท างานได้ (inactive form) เช่นเอนไซม์เปปซิ
โนเจน (pepsinogen) และเอนไซม์โปรเรนนิน (prorennin) เมื่อสภาพภายในกระเพาะเป็นกรด เปปซิโน
เจนจึงถูกเปลี่ยนเป็นเปปซิน ส่วนโปรเรนนินจะเปลี่ยนเป็นเรนนินที่อยู่ในสภาพที่สามารถท างานได้ 
(active form) โดยอาศัยเอนไซม์เปปซิน เอนไซม์เปปซินจะย่อยโปรตีนในอาหารที่พันธะเปปไทด์ 
(peptide bond) ได้เป็นสารเปปโตน (peptone) และโพลีเปปไทด์ (polypeptide) ส่วนเอนไซม์เรนนิน
เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยโปรตีนเคซีน (casein) ในน้ านม การย่อยโปรตีนในน้ านมเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนน้ านมที่
อยู่ในลักษณะเป็นของเหลวให้มีลักษณะกึ่งเหลว หรือข้นเป็นก้อน ของเหลวที่เกิดขึ้นจากการจับตัวของ
น้ านม เรียกว่าเวย์ (whey) ส่วนของน้ านมที่จับตัวเป็นก้อนหรือลิ่มน้ านม (curd) มีส่วนช่วยให้น้ านม
เคลื่อนตัวได้ช้าลง ส่วนของลิ่มน้ านมจึงถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์เรนนิน แต่ส่วนของเวย์ซึ่งเป็นของเหลวจะ
ถูกย่อยโดยเอนไซม์ทริพซิน (trypsin) ในล าไส้เล็ก ดังแสดงในสมการ 
 
   Prorennin                         Rennin 
   Casein + Rennin                     Paracasein (ละลายได้) 
   Paracasein + Ca++                   Calcium paracaseinate (ลิ่มน้ านม) 
 

การย่อยอาหารในกระเพาะเป็นการย่อยโดยวิธีกล และวิธีทางเคมี ซึ่งการย่อยโดยวิธีเคมีแบ่ง
ออกเป็น สองอย่าง คือน้ าย่อย (enzyme) จากร่างกายเกิดในกระเพาะ abomasum และน้ าย่อยจาก
จุลินทรีย์ในกระเพาะ rumen และ reticulum 
   

4.ล าไส้เล็ก (small intestine) 
ล าไส้เล็กเป็นส่วนของท่อทางเดินอาหารที่มีลักษณะเป็นท่อตรง ในโคมีความยาว

ประมาณ 40-50 เมตร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคอื ล าไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) ล าไส้เล็ก
ส่วนกลาง (jejunum) และล าไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ล าไส้เล็กติดต่อกับกระเพาะแท้ตรงส่วนของไพ
โรลัส (pyrolus) บริเวณนี้มีกล้ามเนื้อหูรูดท าหน้าที่ควบคุมการไหลของอาหารจากกระเพาะเข้าสู่ล าไส้เล็ก
ส่วนต้น ล าไส้เล็กถูกยึดโยงให้ติดกับผนังช่องท้องโดยเยื่อบางๆที่ยึดล าไส้ (mesentery) บริเวณล าไส้เล็ก
ตอนต้นมีช่องเปิดของท่อน้ าดี (common bile duct) และท่อเปิดของของเหลวจากตับอ่อน (pancreatic 
duct) ปรากฏอยู่  

ลักษณะของอาหารที่เข้ามาในล าไส้เล็กเป็นอาหารที่มีลักษณะกึ่งเหลว หรือเป็นของเหลว
(chyme) มีสภาพความเป็นกรดสูง มีส่วนประกอบคือสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่นเซลล์
ของจุลินทรีย์ ไขมัน แร่ธาตุ น้ า และกรดเกลือ การย่อยอาหารที่ล าไส้เล็กเกิดจากเอนไซม์จากตับอ่อนและ
ผนังล าไส้เล็ก โดยมีน้ าดีช่วยในการย่อยไขมัน ในล าไส้เล็กโภชนะท่ีถูกย่อยสลายได้ได้แก่ โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมันแร่ธาตุและไวตามินเป็นต้น 

ตับท าหน้าที่ในการผลิตน้ าดีแล้วเก็บไว้ในถุงน้ าดี น้ าดีเป็นของเหลวสีเหลืองปนเขียวมีรส
ขม มีสภาพเป็นด่างเล็กน้อย การหลั่งน้ าดีเป็นผลจากการมีอาหารเข้ามาในล าไส้เล็กตอนต้น (โดยเฉพาะ
อาหารที่มีไขมัน) มีผลให้ผนังล าไส้หลั่งฮอร์โมนโคลีซีสโทไคนินซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นการหลั่งน้ าดีออกมา 

HCl 
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นอกจากนี้สภาพความเป็นด่างของน้ าดีก็มีส่วนช่วยในการลดความเป็นกรดของอาหารที่เข้ามาในล าไส้ด้วย 
จึงเป็นผลให้เอนไซม์จากตับอ่อนและเอนไซม์จากล าไส้เล็กสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น น้ าดียังมีส่วนส าคัญในการดูดซึมไขมันที่ผนังล าไส้ การรวมตัวของน้ าดีและไขมันท าให้เกิดสารที่
เรียกว่ามิกซ์ไมเซล (mixed micelle) ที่มีความส าคัญในการน าพากรดไขมันอิสระ ฟอสโฟไลปิด คลอ
เลสเตอรอล และไวตามินที่ละลายในไขมันให้ถูกดูดซึมผ่านผนังล าไส้เล็กได้ 

 
 5.ล าไส้ใหญ่ (Large intestine) 
  ล าไส้ใหญ่ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญคือ ไส้ติ่งหรือไส้ตัน (caecum) โคลอน (colon) 
และไส้ตรง (rectum) ในโคมีส่วนของไส้ติ่งเป็นลักษณะถุงตัน 2 ถุงเห็นชัดเจน ภายในไส้ติ่งจากมีจุลินทรีย์
อาศัยอยู่ เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ เช่น Lactobacillus, Streptococcus, Coliform, 
Clostidium และยีสต์ เป็นต้น 
  เซลล์เยื่อบุท่ีผนังล าไส้ใหญ่จะไม่มีการผลิตเอนไซม์ที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหารเลย 
ดังนั้นอาหารที่ผ่านเข้ามาในล าไส้ใหญ่จึงถูกย่อยโดยเอนไซม์จากจุลินทรีย์เท่านั้น ที่ผนังล าไส้ใหญ่จะมีต่อม
สร้างสารเมือกที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง และมีการผลิตอิออนของแร่ธาตุบางชนิดเช่น Na+, K+, Cl- และ 
HCO3

- เป็นต้น อาหารที่เข้ามาในส่วนของล าไส้ใหญ่จะถูกดูดน้ าออกบางส่วน ส่วนของอาหารส่วนใหญ่จะ
เป็นกากอาหารที่ย่อยไม่ได้ เช่นลิกนิน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ถูกห่อหุ้มด้วย
ลิกนิน ส่วนของอาหารที่สามารถถูกย่อยได้เช่นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยในล าไส้เล็กจะถูกย่อย
โดยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ ผลผลิตที่ได้จากการหมักย่อยโดยจุลินทรีย์ คือกรดไขมันที่ระเหยง่าย สารอินโดล 
(indol) สารสเคทโตล (sketole) สารฟีนอล (phenol) เอมีน (amine) แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์ 
มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า (H2S) เป็นต้น กรดไขมันที่ระเหยง่ายสามารถถูกดูดซึมไปใช้
ประโยชน์ได้บ้าง นอกจากนี้ผลพลอยได้จากการหมักที่ส าคัญได้แก่ ไวตามินเคและไวตามินบีรวมเช่นไบ
โอตินก็สามารถถูกน าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้บางส่วนเช่นกัน ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของอาหารที่เข้า
มาในล าไส้ใหญ่และบางส่วนของผลผลิตที่เกิดจากการหมักโดยจุลินทรีย์ รวมทั้งน้ าย่อย เซลล์เยื่อบุผิวที่
หลุดลอกออกมาจากท่อทางเดินอาหาร และเซลล์ของจุลินทรีย์จะถูกขับออกจากร่างกายทางมูล โดยทั่วไป
มูลของโคจะมีสีเขียว เป็นสีที่เกิดจากการสลายตัวของเม็ดสีในน้ าดี ซึ่งถูกแบคทีเรียย่อยได้เป็นสารสเตอ
โคไบลิโนเจน (stercobilinogen) สีเขียวที่มีอยู่ในพืชอาหารสัตว์ที่โคกินเป็นอาหารหลักก็เป็นสีที่พบในมูล
ด้วย มูลมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ กากอาหาร น้ าย่อย น้ าดี เอนไซม์ เซลล์เยื่อบุผิวที่ตายแล้วจากท่อ
ทางเดินอาหารหรือเซลล์เยื่อบุผิวที่หลุดลอกออกมา ผลผลิตที่ได้จากการหมักอาหาร เซลล์ของจุลินทรีย์ที่
ตายแล้ว เกลือของสารอนินทรีย์ สารอนโดล และสารสเคทโตล เป็นต้น  
 
 6.ทวารหนัก (Anus)  

ทวารหนักเป็นส่วนสุดท้ายของระบบทางเดินอาหาร มีส่วนของกล้ามเนื้อหูรูด (internal 
anal sphinter) ท าหน้าที่เปิดปิดเพื่อการขับถ่ายมูลซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกาย 
 การพัฒนาของระบบทางเดินอาหารในโค 
  กระเพาะอาหารของลูกโคมีการเจริญพัฒนาเป็นกระเพาะรวมที่มี 4 กระเพาะคือ
กระเพาะรูเมน กระเพาะรังผึ้ง กระเพาะสามสิบกลีบ และกระเพาะแท้ ตั้งแต่ลูกโคเจริญเติบโตอยู่ในท้อง
แม่ โดยส่วนของกระเพาะแท้จะมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 ของกระเพาะทั้งหมด ในระยะหลัง
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คลอดการพัฒนาของกระเพาะส่วนต่างๆจะเกิดข้ึนในอัตราที่แตกต่างกัน กระเพาะแท้จะมีอัตราการพัฒนา
ต่ าที่สุด ในขณะที่กระเพาะรูเมนและเรคติคิวลั่มจะมีอัตราการพัฒนาสูงที่สุด การพัฒนาของกระเพาะจะมี
ทั้งการพัฒนาด้านขนาด รูปร่างและเนื้อเยื่อที่เป็นส่วนประกอบของผนังกระเพาะ โดยทั่วไปเมื่อลูกโคอายุ
ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ กระเพาะรูเมนจะเริ่มพัฒนาและมีจุลินทรีย์เข้าไปอยู่อาศัยเพ่ือท าหน้าที่ย่อยอาหาร
แข็งหรืออาหารแห้ง (solid feed) เช่นอาหารข้นลูกโคและอาหารหยาบ เมื่อลูกโคอายุได้ประมาณ 8 
สัปดาห์ระบบทางเดินอาหารจะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ การพัฒนาของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะส่วน
ของกระเพาะรูเมนและเรคติคิวลัมขึ้นกับปัจจัยที่ส าคัญคืออาหารที่ลูกโคได้รับ หากลูกโคสามารถกิน
อาหารข้นหรืออาหารหยาบได้เร็ว การพัฒนาของกระเพาะย่อมเกิดขึ้นได้เร็วและสามารถหย่านมลูกโคได้
เร็วเช่นกัน  
ตารางที่ 3. 5 แสดงความจุของกระเพาะส่วนต่างๆ ของสัตว์ที่อายุต่างๆ 

ช่วงอายุ ความจุของกระเพาะ (%) 

กระเพาะรูเมน เรคติคิวลัม โอมาซัม กระเพาะแท้ 
แรกเกิด 

3-4 เดือน 
โตเต็มที่ 

25 
65 
80 

5 
5 
5 

10 
10 
7-8 

60 
20 
7-8 

ที่มา: Heinrichs (2002) 
 
ขั้นตอนระบบการย่อยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

การท างานของกระเพาะผ้าขี้ริ้วเป็นกระบวนการท างานในลักษณะการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ 
ของกระเพาะผ้าขี้ริ้วและรังผึ้งที่มีความสัมพันธ์กัน (ภาพที่ 3.4) และท าให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ที่ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารของโค คือ มีการคลุกเคล้าของอาหารชนิดต่างในกระเพาะ มีการเคลื่อนที่
ของอาหารไปยังกระเพาะสามสิบกลีบ มีการเกิดกระบวนการขย้อน (Regurgitation) อาหารออกมาเคี้ยว
เอ้ืองได้ มีการขับก๊าซ (Eructation) ที่เกิดขึน้จากกระบวนการหมักย่อยอาหารออกจากกระเพาะได้ 
 

 
 
ภาพที่ 3.5 การพัฒนาของกระเพาะทั้ง 4 ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ที่มา : http://www.eclipsefeeds.com/rumendevelopment 

http://www.eclipsefeeds.com/rumendevelopment


Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Gastrointestinal tract in Ruminant and Rumination 

38 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

การกินอาหาร (Eating) 
โคใช้อวัยวะ ริมฝีปากฟัน และลิ้นโดยลิ้นจะดึงอาหารเข้าปากปลายลิ้นจะแข็งและสาก เนื่องจากมี

หนาม และในการกินอาหารจะใช้ฟันกัดให้หญ้าขาด โดยปกติโคจะไม่มีฟันบนมีแต่ฟันล่าง และฟันกราม 
ต่อมาจะเป็นการเคี้ยวการท าให้อาหารเป็นชิ้นเล็กๆ การเค้ียวของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะเป็นในแนวซ้าย-ขวา 
หรือ ขวา-ซ้าย เนื่องจากกรามบนและกรามล่างมีความกว้างไม่เท่ากัน โดยการเคี้ยวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับชนิดของอาหาร ถ้าโคกินเมล็ดธัญพืชจะใช้เวลาในการบดอาหาร 4,700 ครั้ง/วัน ถ้าโคกินหญ้าแห้งจะ
ใช้เวลาในการบดอาหาร 10,530 ครั้ง/วัน ระหว่างการเคี้ยวจะกระตุ้นให้น้ าลายหลั่งออกมาจากต่อม
น้ าลายทั้งหมด 6 ต่อม ในน้ าลายจะประกอบไปด้วย โซเดียม, โปแตสเซียม, ฟอสเฟต และไบคาร์บอเนต  

ตารางที่ 3.4 แสดงอิทธิพลของอาหารที่มีการขับถ่ายน้ าลาย

  

ปริมาณน้ าลายที่ผลิตในแต่ละครั้งของการกินอาหารจะมากหรือน้อยขึ้นกับลักษณะของ
อาหารที่กิน ดังแสดงในตารางที่ 3.4 ถ้าอาหารมีลักษณะแห้งเช่น อาหารประเภทหญ้าแห้งหรือฟางข้าว 
การผลิตน้ าลายจะมากกว่าเมื่ออาหารที่กินมีลักษณะอวบน้ าเช่นหญ้าสดหรือหญ้าหมัก นอกจากนี้การผลิต
น้ าลายยังขึ้นกับกิจกรรมของสัตว์ในขณะนั้นด้วยเช่นโคอยู่ในระยะพัก จะมีการผลิตน้ าลายน้อยกว่าโคท่ีอยู่
ในขณะกินอาหารหรือขณะท าการเค้ียวเอ้ือง น้ าลายในปากนอกจากจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคลุกเล้า
อาหารเพื่อท าให้อาหารเป็นก้อนแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้กระเพาะรูเมนมีสภาพที่เหมาะสมในการ
มีชีวิตอยู่ และการท ากิจกรรมของจุลินทรีย์ด้วย เนื่องจากมีความเป็นด่างสูง ม ีpH มากกว่า 8 ซึ่งเกิดจาก
การมีอิออนของสารอนินทรีย์ เช่นโซเดียมอิออนในรูปของโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3), โพแตส
เซียมอิออน และฟอสเฟทอิออนเป็นองค์ประกอบมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของ
จุลินทรีย์ เช่นเป็นแหล่งไนโตรเจนในรูปของยูเรีย และมิวโคโปรตีน ในน้ าลายในโคไม่มีเอนไซม์ท่ีย่อย
คาร์โบไฮเดรต แต่ในลูกโคมีเอนไซม์ที่ย่อยไขมันในน้ านมได้ โดยจะย่อยกรดไขมันในกลุ่มของกรดบิวทีริก 
(butyric acid) เอนไซม์ท่ีย่อยไขมันจะหมดไปเมื่อหย่านมลูกโค 

ต่อมน้ าลาย (salivary glands) เป็นอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหารอยู่ภายในปาก 
มีหน้าที่ผลิตและหลั่งน้ าลาย น้ าลายมีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือน้ าประมาณ 99.5 % ที่เหลือเป็นส่วน
ของแข็ง (solid material) ที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่นสารมิวซิน (mucin), กรดยูริก (uric 
acid) และยูเรีย (urea) สารอนินทรีย์ชนิดต่างๆเช่น Na, PO4, K, Cl , และ Ca เป็นต้น โคสามารถหลั่ง
น้ าลายได้วันละประมาณ 150 ลิตร และในแกะสามารถหลั่งน้ าลายได้วันละประมาณ 10 ลิตร ชนิดของ
น้ าลายที่ผลิตได้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ น้ าลายชนิดเหลว (serous type) มีลักษณะใสเป็นน้ า 
มีโปรตีนและอิออนของสารประกอบอนินทรีย์มากมาย แต่ไม่มีสารมิวซิน น้ าลายชนิดข้น (mucus type) 
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มีลักษณะเหนียวข้น เนื่องจากมีสารไกลโคโปรตีน (glycoprotein) และสารมิวซิน ส่วนน้ าลายชนิดกึ่งข้น
กึ่งเหลว (mixed type) มีทั้งอิออนของสารอนินทรีย์ และสารมิวซินเป็นส่วนประกอบ ต่อมน้ าลายแต่ละ
ชนิดจะผลิตน้ าลายได้หลายประเภท ในโคสามารถแบ่งต่อมน้ าลายในปากออกเป็น 2 ชนิดคือ ต่อมเดี่ยว
และต่อมคู่ ต่อมน้ าลายที่เป็นชนิดต่อมคู่ได้แก่ ต่อมน้ าลายที่อยู่บริเวณกกหูทั้งสองข้าง (parotid glands), 
ต่อมน้ าลายที่อยู่ในส่วนขากรรไกร (maximillar glands) ต่อมน้ าลายที่อยู่ในแก้ม (interior molar 
glands), ต่อมน้ าลายที่อยู่ใต้ลิ้น (ventral sublingual glands) และ ต่อมน้ าลายที่อยู่ข้างแก้ม (buccal 
glands) ต่อมน้ าลายที่จัดเป็นต่อมเดี่ยวได้แก่ต่อมน้ าลายใต้เพดานปาก (palatine gland) ต่อมน้ าลายที่
อยู่ใกล้คอหอย (pharyngeal gland) และต่อมน้ าลายมุมปาก (labial gland) เป็นต้น 
 

 หน้าที่ส าคัญของน้ าลาย คือ 
1 ท าให้อาหารอ่อนนุ่มขึ้น การบดเคี้ยวและการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ง่ายต่อ

การกลืน เพราะสารมิวซินในน้ าลายมีส่วนช่วยท าให้อาหารมีลักษณะเป็นก้อน (bolus) กลืนได้สะดวก 
ต่อมน้ าลายที่เกี่ยวข้องในการกลืนได้แก่ ต่อมน้ าลายที่ผลิตน้ าลายประเภทข้นเหนียวเช่น ต่อมน้ าลายข้าง
แก้ม ต่อมน้ าลายใต้เพดานปากและต่อมน้ าลายที่อยู่ใกล้คอหอย เป็นต้น 

2 เป็นสารช่วยลดค่า pH ภายในกระเพาะรูเมน (buffering agent) เพ่ือสภาพภายใน
กระเพาะรูเมนให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโต และการมีชีวิตอยู่ของจุลินทรีย์ เนื่องจากน้ าลายมีอิ
ออนของสารอนินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น ไบคาร์บอเนตอิออน, ฟอสเฟตอิออน, โซเดียมอิออน และ โปแตส
เซี่ยมอิออน เป็นต้น 

3 เป็นอาหารส าหรับจุลินทรีย์ เช่นการมีไนโตรเจนในรูปของกรดยูริกและยูเรีย รวมทั้งมี
สารมิวซินและมิวโคโปรตีน ซึ่งจุลินทรีย์สามารถน าไนโตรเจนดังกล่าวไปใช้สร้างเป็นโปรตีนในตัวจุลินทรีย์
ได ้นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ เช่น P, Mg เป็นต้น 

4 มีเอนไซม์ท่ีย่อยไขมัน คือเอนไซม์ไลเปส (pregastic lipase หรือ salivary lipase) ซ่ึง
จะพบในลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่านม โดยเอนไซม์นี้จะย่อยไขมันที่มีกรดไขมันสายสั้นๆ เฉพาะกรดไขมันใน
น้ านมที่มีกลุ่มของบิวทีเรท (butyrate group) เพ่ือให้ได้เป็นบิวทิเรท 

5 ช่วยรักษาปริมาตรของของเหลวในกระเพาะรูเมนให้อยู่ในระดับคงที่ เพ่ือให้การย่อย
อาหารโดยจุลินทรีย์ด าเนินไปได้อย่างปกติ 

6 มีสารช่วยป้องกันการเกิดฟองแก๊ส (antifoaming agent หรือ antifrothing agent) 
ในน้ าลายมีกรดไซอาลิก (sialic acid) หรือ N-acetylneraminic acid ท าหน้าที่ช่วยเคลือบฟองก๊าซที่
เกิดข้ึนจากขบวนการหมักอาหารในกระเพาะรูเมน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดท้องอืดในโค 

7. มีสาร antibodies สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรีย บางตัวที่ก่อให้เกิดโรคท้องอืดได้ 

ขบวนการเคี้ยวเอ้ือง (Rumination) 

โดยทั่วไปสัตว์เคี้ยวเอื้อง จะกินอาหารอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเสียก่อน 
เมื่อกินอาหารจนเต็มกระเพาะจึงจะหยุดกินอาหาร จากนั้นจะเริ่มขยอกอาหารที่ยังเคี้ยวไม่ละเอียดออกมา
ท าการเคี้ยวเอ้ือง เพ่ือให้ชิ้นอาหารมีขนาดเล็กลง ระยะเวลาที่ใช้ในการกินอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อ
อาหารจะแตกต่างกันไปขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะอาหารมีความน่ากินมากหรือน้อย 
สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของอากาศเป็นอย่างไร ถ้าอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนโคจะกินอาหารลดลง
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และใช้เวลาในการกินอาหารน้อยกว่าปกติ ลักษณะอาหารที่มีความน่ากินเช่นหญ้าอ่อนโคจะกินอย่าง
รวดเร็ว 

เมื่อกินอาหารครั้งแรกจะมีการเคี้ยว และการหลั่งน้ าลายคลุกเคล้าอาหารเป็นก้อนเรียกว่า bolus 
แล้วกลืนลงไปผ่านหลอดอาหาร (esophagus) ลักษณะคล้ายการลื่นไหลไปเรื่อยๆ เรียกว่า คลื่นของ 
peristalsis   

ขบวนการเคี้ยวเอ้ือง เป็นการขยอกอาหารออกมาเคี้ยวใหม่โดยประกอบด้วย 
1. Regurgitation เป็นการขยอกกลับของ ingesta จากกระเพาะหมัก (reticulo-rumen) เข้าสู่หลอด
อาหารและต่อไปที่ปาก  
2. Swallowing การกลืนกลับของเหลว คือหลังจากท่ี ingesta จาก reticulo-rumen ขยอกกลับมาถึง
ปากแล้ว สัตว์จะกลืนกลับส่วนของของเหลวที่ขยอกกลับมาด้วยลงสู่กระเพาะรูเมน 
3. Remastication การเค้ียวอาหารที่ขยอกออกมาเคี้ยวให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
4. Reinsalivation ในขณะที่สัตว์ท าการเค้ียวอาหารอีกครั้งและจะมกีารขับหลั่งน้ าลายออกมาเพ่ิม และ
ผสมคลุกเคล้ากับอาหารอีก  
5. Reswallowing การกลืนกลับอาหารกลับลงสู่กระเพาะหมัก  

เกิดขบวนการโดยการหดตัวของเรติคูลั่มเพ่ิมมากขึ้นท าให้บริเวณ cardia มีความดันสูง การสูดลม
หายใจเข้าสู่ปอดมากกว่าปกติเกิดการหดตัวของกระบังลมเกิด negative pressure ส่วนปลายของหลอด
อาหารโปร่งออก ก้อนอาหาร และของเหลวในส่วนเรติคูลั่มถูกดันขึ้นมาโดยคลื่น antiperistatic กลับเข้า
มาในปากแล้วท าการเคี้ยวใหม่ การเค้ียวเอ้ือง (rumination) เป็นขั้นตอนส าคัญในการย่อยอาหารในโค ซึ่ง
มีผลให้อาหารมีขนาดเล็กลง เกิดจากการขยอกอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวใหม่จนอาหารมีขนาดเล็กลง 
มีรายงานว่าโคท่ีเลี้ยงแบบปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้าตลอดทั้งวัน สามารถท าให้อาหารที่กินเข้าไปแต่
ละครั้งถูกขยอกกลับขึ้นมาเคี้ยวเอ้ืองใหม่ถึง 30-40 ครั้ง  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเคี้ยวเอื้อง 

ชนิดของอาหาร อาหารข้นหรืออัดเม็ด การเค้ียวเอ้ืองก็จะมีน้อยกว่าอาหารหยาบ และใช้
เวลานานกว่าปริมาณการกินได้ จะกินได้มากระยะเวลาในการเคี้ยวเอื้องก็น้อย แกะใช้เวลากิน 7-9  
ชม./วัน เคี้ยวเอื้อง 15-18 ครั้งต่อวัน และในโคใช้เวลากิน 6-10 ชม./วัน เคี้ยวเอื้อง 9-18 ครั้ง/วัน โดย
การเค้ียวเอ้ืองจะเกิดในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันและความถ่ีในการเคี้ยวเอ้ืองประมาณ 9-18 ครั้ง/วัน 
แต่ละครั้งจะมีก้อนอาหาร (bolus) ถูกขยอกออกมาเฉลี่ย 31 ก้อน 

ประโยชน์ของการเคี้ยวเอ้ือง 
ท าให้การบดของอาหารละเอียดยิ่งขึ้น ท าให้มีการขับน้ าลายเพิ่มขึ้น ช่วยรักษาสภาวะประชากร

จุลินทรีย์ให้สมดุลย์ ท าให้กระบวนการหมักย่อยโดยจุลินทรีย์เป็นไปอย่างมีปกติ เพ่ิมประสิทธิภาพการย่อย
อาหารได้ดียิ่งขึ้น ท าให้ผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ (VFA) และจุลินทรีย์โปรตีนเพ่ิมข้ึน สัตว์ได้รับโภชนะ
สูงขึ้น 
การขับแก๊ส 

โดยปกติผลผลิตที่ได้จากการหมักของจุลินทรีย์ คือ VFA, CH4 และ CO2 เพราะฉะนั้นในการ
ก าจัดแก๊สหรือการเรอ คือการก าจัดแก๊สที่เกิดจากขบวนการหมักของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน โดยแก๊ส
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ที่ผลิตขึ้นที่ขับออกจะเป็นแก๊สมีเทน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในการสร้างแก๊สมีเทนที่รูเมน
จะเก่ียวข้องกับ folic acid และ vitamin B12 นอกจากนี้มีการน าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตเป็น
แก๊สมีเทน (CH4) โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมนซึ่งอาหารคาร์โบไฮเดรต 100 g จะเกิดแก๊สมีเทน 
(CH4) ประมาณ 4.5 กรัม หรือ เกิดแก๊สมีเทน (CH4) 25-30% และเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 60 –65 % 
ของขบวนการหมัก ถ้าในกระเพาะรูเมนเกิดขบวนการหมักอาหาร และการสังเคราะห์ VFA พวกกรดอะ
ซิติกและบิวทิริคมากจะมีแก๊สมีเทน (CH4) เพ่ิมขึ้น ช่วงที่มีการผลิตแก๊สมากท่ีสุด คือ ช่วงหลังการกิน 30 
นาที ถึง 2 ชั่วโมง ในโคท่ีโตเต็มวัยจะสามารถสร้างแก๊สได้ 2 ลิตร/นาที หรือประมาณ 150 ลิตร/วัน 
ดังนั้นถ้าสัตว์เคี้ยวเอื้องไม่มีกลไกการขับแก๊ส อาจท าให้สัตว์เกิดการท้องอืด (bloat) และอาจจะตายได้ 

 
กลไกการขับแก๊ส  

เกิดการบีบตัวในส่วนของกระเพาะ Ventral Blind Sac ก่อนแล้วเกิดการบีบตัวของกระเพาะ
ส่วน Dorsal Blind Sac ท าให้แก๊สมารวมกันที่ cardia และมีการบีบตัวหลาย ๆ ครั้งแก๊สจะเต็มหลอด
อาหาร (Esophagus) แล้วถูกขับไปยัง nasophrynx ออกทางปาก บางส่วนผ่านไปทางระบบหายใจส่วน
ลึกแล้วขับออกทางจมูก  

 
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้คือ 

1. แบคทีเรีย จากของเหลวในกระเพาะรูเมนมีจ านวนประมาณ 109 –1012 เซลต่อมิลลิลิตร 
2. โปรโตซัว พบจ านวนที่น้อยกว่า 105 เซลต่อมิลลิลิตร 
3. เชื้อรา จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีความส าคัญต่อการย่อยสลายอาหารหยาบเป็นอย่างยิ่งและมีสัดส่วน

ประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ทั้งหมด หรือ ประมาณ 102–103 เซลต่อมิลลิลิตร แต่อย่างไรก็
ตามจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นถ้าสัตว์กินฟางเป็นอาหารหยาบหลัก 

ในกระเพาะรูเมนมีสภาวะไร้ออกซิเจน (anaerobic) มีปริมาณจุลินทรีย์อาศัยอยู่จ านวนมาก และ
มีจ านวนน้อยมากท่ีใช้ออกซิเจน (anaerobes) ออกซิเจนที่จุลินทรีย์นี้ใช้จะมากับอาหาร นอกจากนี้พบว่า 
ในกระเพาะรูเมนมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยมี pH 5.5–7.0 อุณหภูมิที่
เหมาะสม 39–40 ๐C ประชากรของจุลินทรีย์ในรูเมนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของอาหารที่สัตว์กิน ชนิดของสัตว์ อายุและระยะการเจริญเติบโตของสัตว์ 

 
เชื้อรา (fungi) อยู่ได้ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนในรูเมน แกะ แพะ โค และบางสายพันธุ์ของกวาง 

หรือในไส้ติ่งของม้า ช้าง และจิงโจ้ เชื้อรา ที่พบในกระเพาะรูเมนของลูกแกะจะพบตั้งแต่มีอายุ 8-10 วัน 
เชื้อรามีวงจรชีวิตแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะ motile flagellated zoospore เป็นระยะเคลื่อนไหวได้ มี
หางท าหน้าที่ในการพัดโบก ระยะ non-motile vegetative เป็นระยะที่หยุดการเคลื่อนไหว มีไรซอยด์ 
(rhizoid) ท าหน้าที่คล้ายรากของต้นไม้ เจาะแทงเข้าไปในเยื่อของพืช น าเอาคาร์บอนจากพืชมาใช้เป็น
ประโยชน์ หลังจากนั้น sporangia มีการพัฒนาจนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่เจริญเต็มที่ (maturity) ก็จะมีการ
ปลดปล่อยซูโอสปอร์ออกมาและมีวงจรชีวิตเช่นเดิม เชื้อราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มแรกที่เข้าไปย่อย
โครงสร้างของเยื่อใย ช่วยใหแ้บคทีเรียเข้าไปย่อยได้ง่ายขึ้น ในกระเพาะรูเมนหากมีเชื้อรามากจะช่วยลด
ระยะเวลาการเข้าย่อยอาหารเยื่อใย โดยย่อยเยื่อใยจากส่วนด้านในก่อน ซึ่งเชื้อราจะลดการยึดเกาะกัน
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แน่นของอนุภาคอาหาร ลดความตึงของเส้นใยท าให้เกิดการแตกของเส้นใยได้ง่ายเมื่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง และ
เชื้อราเมื่อเข้าย่อยสลายโครงสร้างของเยื่อใยจะช่วยให้เยื่อใยมีโครงสร้างที่หลวมๆ ง่ายต่อการเข้าย่อย
สลายของแบคทีเรียต่อไป นอกจากนี้เชื้อราสามารถท าลายการเกาะยึดกันระหว่างเฮไมเซลยูโลสและ
ลิกนินในรูป hemicellulose-lignin-complex เพ่ือจะละลายส่วนของเพคตินและลิกนินออกมาแต่จะไม่
สามารถย่อยทั้งเพคตินและลิกนินได้ เอนไซม์ท่ีปลดปล่อยจากเชื้อรามีบทบาทในการย่อยสลายเยื่อใยของ
พืชที่ส าคัญ เช่นโพลิแซคคาริเดส (polysacharidase) และไกลโคซิเดส (glycosides) นอกจากนี้เอนไซม์
เซลยูเลส, เฮไมเซลยูเลส และเพคติน ต่างก็มีบทบาทส าคัญในการเข้าย่อยสลายลิกโนเซลยูโลสในเนื้อเยื่อ
พืช โดยเซลยูเลสที่ปลดปล่อยจากเชื้อราจะเป็นเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายส่วนของ crystal 
cellulose ที่มีอยู่ในส่วนของเนื้อเยื่อพืช 

 

 
ภาพที่ 3.6  แสดงวงจรชีวิตของเชื้อรา 
ที่มา : ฉลอง (2541) 

 

ภาพที่ 3.7 แสดงเชื้อราเข้าไปย่อยโครงสร้างของเยื่อใย 

โปรโตซัว (protozoa) มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 15 –109 µm สามารถมองเห็นลักษณะภายใน
การเก็บคาร์โบไฮเดรตไว้เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานในยามขาดแคลนอาหารได้ด้วย ถ้าเลี้ยงโคด้วยอาหาร
หยาบเป็นหลักหรือมีเยื่อใยสูงจะพบโปรโตซัวในรูเมนน้อย แต่ถ้าเลี้ยงอาหารจ าพวกแป้งหรือน้ าตาล 
(อาหารข้น) จะพบโปรโตซัวในของเหลวรูเมนเพ่ิมข้ึน Horotrichia  (Holotrichs) เป็นโปรตัวซัวที่มีขนาด
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ใหญ่ มีขนปกคลุม รูปร่างเป็นรูปไข่ พบในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่กินอาหารมี soluble sugar สูง ส่วนโปรโตซัว
ชนิด Spirotrichia  (Entodineomorphs) มีขนาดเล็กและรูปร่างเป็นรูปไข่หรือแท่งยาว มีขนหรือพู่
เฉพาะส่วนหน้าจะชอบกินอาหารพวกแป้งมากกว่าน้ าตาล และบางตัวสามารถย่อยเยื่อใยได้ 

แบคทีเรีย (bacteria) 
  แบคทีเรียเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประชากรมากท่ีสุดในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง จะมีอยู่ใน
กระเพาะรูเมนหลายแบบโดยลอยตัวอิสระในของเหลวของกระเพาะรูเมน มีประมาณ 30% ของทั้งหมด
อีก 70% ยึดติดอยู่กับอนุภาคของอาหาร และอีกประมาณเล็กน้อยที่เหลือยึดติดอยู่ตามผนังของรูเมน 
และยึดติดอยู่กับโปรโตซัว โดยเฉพาะพวก methanogens  

ในขณะที่อนุภาคอาหารไหลผ่านออกจากกระเพาะหมักอย่างต่อเนื่องแบคทีเรียบางส่วนจะหลุด
จากการเกาะยึดอนุภาคอาหารที่ถูกย่อยแล้ว และเข้าท าการเกาะยึดกับอนุภาคใหม่ ส่วนที่ยังยึดเกาะอยู่
กับอนุภาคอาหารจะไหลผ่านไปยัง omasum และ abomasums หลังจากนั้นจะถูกเอนไซม์ในกระเพาะ 
abomasums ย่อยสลายได้สารอาหารที่สัตว์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ฉะนั้นแบคทีเรียที่หลุดจากการ
เกาะยืดอนุภาคอาหารและปะปนอยู่ในของเหลวในกระเพาะหมักจะเป็นตัวที่มีบทบาทส าคัญในการ
ขยายพันธุ์และเข้าเกาะยึดอนุภาคอาหารใหม่ เพ่ือการย่อยต่อไป โดยทั่วไปๆ แบคทีเรียต้องเข้ายึดเกาะ
อนุภาคอาหารก่อนท าการย่อยสลาย แต่มีแบคทีเรียบางชนิดสมารถขับหลั่งเอนไซม์ (extracellular 
enzymes) ออกมาย่อยสลายเยื่อใยจากพืชอาหารสัตว์ 

โดยแบคทีเรียกลุ่มที่ยึดติดอยู่กับผนังรูเมนเป็นพวก facultative bacteria พบว่าสามารถท า
หน้าที่ส าคัญได้หลายอย่างในรูเมนดังนี้ 

1. สามารถใช้โปรตีนจากเซลล์ผนังรูเมนที่ตายแล้ว โดยอาศัยขบวนการ deamination  
2. สามารถผลิตน้ าย่อยพวก urease ซึ่งจะไฮโรไลซ์ยูเรียให้ได้แอมโมเนียและอาจมีส่วนช่วยในการ

ขนถ่ายยูเรียผ่านผนังรูเมนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. จุลินทรีย์กลุ่มนี้อาจมีส่วนช่วยป้องกันให้พวก obligate anaerobes จากการท าลายของ

ออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มนี้อาจใช้ออกซิเจนที่ซึมผ่านผนังรูเมนในการผลิตพลังงานโดยขบวนการ 
oxidative phosphorylation (เมธา, 2533) 

แบคทีเรียนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายแบบตามการใช้ประโยชน์ของอาหารหรือผลผลิตที่สังเคราะห์
ได้ดังนี้ 

1. แบคทีเรียที่ใช้เซลลูโลส (Cellulolytic bacteric) แบคทีเรียกลุ่มนี้จะสามารถผลิตน้ าย่อยเซลลู
เลส (cellulase) ซึ่งสามารถย่อยเซลยูโลสได้ เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีมากท่ีสุดในกระเพาะหมักโดยเฉพาะโค
ที่กินอาหารหยาบเป็นหลัก แบคทีเรียในกลุ่มนี้จะมีลักษณะรูปร่างเป็นแบบ cocci และ rods จะแตกต่าง
กันไปในลักษณะสีของโคโลนีที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ แบคทีเรียที่มีรูปร่างแบบ rods และจัดอยู่ในแกรม
ลบ (gram negative) ได้แก่กลุ่ม Bacteriodes สามารถใช้ประโยชน์จาก succinate ได้ ชนิดที่ส าคัญ
ได้แก่ Bacteriodes succinogenes ส่วนที่มีรูปร่างเป็นแบบ cocci นั้น จะมีลักษณะสีของโคโลนีเป็นสี



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Gastrointestinal tract in Ruminant and Rumination 

44 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

เหลือง ได้แก่กลุ่ม Ruminococcus  ชนิดที่ส าคัญได้แก่ Ruminococcus flavefaciens และ R. albus 
มีลักษณะโคโลนีสีเหลืองอ่อน แบคทีเรียในกลุ่มนี้จะพบอย่างน้อยประมาณ 0.5-5 x 108 cells/ml 

2.แบคทีเรียที่ใช้เฮมไมเซลยูโลส (Hemicellulose digesting bacteria) แบคทีเรียที่สามารถย่อย
สลายเซลยูโลสจะสามารถใช้ประโยชน์จากเฮมไมเซลยูโลสได้ด้วย แต่แบคทีเรียที่ย่อยเฮมไมเซลยูโลสจะไม่
สามารถย่อยเซลลยูโลสได้ แบคทีเรียชนิดที่สามารถย่อยเยื่อใยและได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น butyric acid 
คือ Butyrivibrio fibrisolvens ซึ่งมีรูปร่างแบบ curve rods และ Lachnosperia multiparens 
สามารถย่อยเพคตินได้ และมีรูปร่างเป็นแบบ curved rods นอกจากนี้ Bacteriodes ruminicola มี
รูปร่างแบบ rods จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้จะสามารถเพ่ิมจ านวนได้อย่างเหมาะสม
ถ้า rumen pH อยู่ในช่วง 6.0-7.0 โดยพบว่ามีประชากรประมาณ 108 cells/ml 

3.แบคทีเรียที่ใช้แอมไมโลส (Amylolytic digesting bacteria) แบคทีเรียกลุ่มนี้จะเพ่ิมจ านวน 
ได้อย่างรวดเร็วในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ได้รับอาหารข้นในระดับสูง มีแป้งเป็นองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ โดย
ชนิดที่ส าคัญได้แก่ Bacteriodes amylophillus มีรูปร่างแบบ rods มีความสามารถในการย่อยแป้งและ
น้ าตาลมอลโตสได้ แต่ไม่สามารถย่อยเซลยูโลสหรือคาร์โบไฮเดรตอ่ืนๆ ได้เลย นอกจากนี้มีอีก 3 ชนิดที่มี
ความสามารถในการย่อยแป้งได้ โดยมีรูปร่างแบบ rods และสามารถผลิต succinate ได้ ชนิดแรกคือ 
Bacteriodes ruminicola ซึ่งมีความสามารถในการผลิต propionic acid ชนิดที่ 2 คือ 
Succinomonas amylolytica และชนิดสุดท้ายมีลักษณะรูปร่างแบบ curved rods คือ Succinivibrio 
dextrinosolvens และ Selenomonas ruminantium ซึ่งมีประชากรประมาณ 1.5 x 106 cells –4.28 
x 107 cells/ml และ Streptococcus bovis นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียกลุ่มที่สามารถย่อยสลายเซลยูโลส
ได้บางชนิดที่สามารถใช้ประโยชน์จากแป้งได้เช่นเดียวกันได้แก่ Clostridium lochheadii, Bacteriodes 
succinogenes และ Butylivibrio fibrisolvens แบคทีเรียเหล่านี้จะมีความสามารถในการย่อยสลาย
อาหารให้ได้ผลผลิตสุดท้ายที่ส าคัญได้แก่ acetic acid, propionic acid, butyric acid, succinic acid, 
lactic acid, formic acid โดย succinic acid สามารถเปลี่ยนไปเป็น propionic acid ได้  

4. แบคทีเรียที่ใช้กรด (Acids utilizing bacteria) มีแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
กรดที่ได้จากการย่อยสลายอาหารได้แก่ Selenomonas lactilytica และ S. ruminantium พบว่า
สามารถย่อย lactate ไปเป็น propionate, acetate, H2 และ CO2 ได้ นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียอีกบาง
ชนิดที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน เช่น Veillonella gazogenes และ Peptostreptococcus elsdenii ท า
หน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ propionate โดยมี flavin ในระดับสูง ซึ่งสามารถเก็บกัก ferredoxin ซึ่งมี
คุณสมบัติในการเปลี่ยน H+ ไปเป็น pyruvate ได้ 

5. แบคทีเรียที่ใช้โปรตีน (Proteolytic bacteria) แบคทีเรียกลุ่มนี้จะใช้กรดอะมิโนเป็นแหล่ง
พลังงานพ้ืนฐาน ไม่มีการสร้างสปอร์ (non-spore forming) พบว่ามีความหนาแน่นของประชากรอยู่
ระหว่าง 104-107 cells/ml ของของเหลวในกระเพาะหมักซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้จะไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากน้ าตาลได้เลย โดยแบคทีเรียที่ท าหน้าที่ย่อยโปรตีนโดยตรง คือ Peptostreptococcus ruminicola 
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นอกจากนี้ยังมีอีกบางชนิด ได้แก่ Clostridium sp., Eubacterium ruminantium, Fusobacterium 
sp., Ruminococcus amylophillus, Selenomonas ruminantium และ Streptococcus bovis 

6. แบคทีเรียที่ผลิตแอมโมเนีย (Ammonia –producing bacteria) เช่น Bacteria ruminicola, 
Selemonas ruminantium, Reptostreptococus eslsdenii  และ Butyrivibrio spp. 
7. แบคทีเรียที่ผลิตเมทเธน (Methanogenic bacteria) แบคทีเรียกลุ่มนี้จัดอยู่ในพวกแกรมบวก 

(gram-positive) โดยส่วนใหญ่มีลักษณะรูปร่างแบบ cocci หรือ rods บางชนิดก็จะเป็นเซลล์เดี่ยวหรือไม่
ก็ต่อกันเป็นสายยาว (single or chain) จากการศึกษาในอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่ามีลักษณะโคโลนีเป็นสี
เหลืองอ่อนและบริเวณรอบๆ เซลล์มีการสร้างแคปซูลล้อมรอบไว้อย่างบาง ๆ ซึ่งพบว่า มี 2 ชนิดที่ส าคัญ
ได้แก่ Methanobacterium formicicum และ M. ruminantium แต่แบคทีเรียกลุ่มนี้จะมีความ
หนาแน่นน้อยและมักจะเกาะอยู่กับโปรโตซัวเป็นการอาศัยแบบพ่ึงพากัน (symbiotic) 

8. แบคทีเรียที่ใช้ไขมัน (Lipolytic bacteria) แบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถย่อยสลายไขมันไปเป็นกลี
เซอรอล (glycerol) และกรดไขมันอิสระได้ (free fatty acid) ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า 
Veillonella alcalescens สามารถใช้ประโยชน์จากไขมันได้ และ Anaerovibrio lipolytica  
 9. แบคทีเรียที่ใช้น้ าตาล (fermenters of sugar) การย่อยโพลิแซคคาไรด์โดยแบคทีเรีย 
ผลผลิตที่ได้เป็นโมโนแซคคาไรด์หรือไดแซคคาไรด์ ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าถ้ามีน้ าตาลในปริมาณ
มากๆ จะไปลดการใช้ประโยชน์จากอาหารเยื่อใย ชนิดแบคทีเรียที่พบได้แก่กลุ่ม Lactobacillus sp. เช่น 
L. vitulinus, L. ruminus และ Treponema bryantii 

10. แบคทีเรียที่สังเคราะห์ไวตามิน (Vitamin – synthesizing bacteria) มีหลายชนิดแตย่งัไม่

ทราบแนช่ดันกั 

 

ภาพที่ 3.8 แสดงการกระจายตัวของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมน 
 
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน 
          จุลินทรีย์มีบทบาทส าคัญมากในกระเพาะหมัก โดยเฉพาะการย่อยสลายอาหารซึ่งจะก่อให้เกิด
กระบวนการย่อยสลายที่เหมาะสม ซึ่งประชากรจุลินทรีย์จะมีความสัมพันธ์กับอาหารที่ได้รับ โดยระบบ
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การย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะแตกต่างจากสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองโดยเฉพาะการย่อยอาหารเยื่อใยที่สัตว์
ไม่สามารถจะย่อยได้โดยอาศัยน้ าย่อยจากตัวสัตว์เอง ดังนั้นการย่อยเยื่อใยพวกนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัย
น้ าย่อยจากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะหมัก โดยอาศัยการท างานร่วมกันของจุลินทรีย์
หลายชนิด เพ่ือช่วยในขบวนการย่อยสลายอาหารที่สัตว์ได้รับ ซึ่งอาหารที่ถูกย่อยจะถูกจุลินทรีย์น าเข้าสู่
เซลล์เพ่ือสังเคราะห์เป็นผลผลิตสุดท้าย (end product) ที่ส าคัญและขับออกนอกเซลล์และจะเป็นสารตั้ง
ต้น (substrate) ที่ส าคัญที่ร่างกายสัตว์จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

จ านวนจุลินทรีย์จะแตกต่างกันตามระยะเวลาการกินอาหาร วัน ชนิดสัตว ์ และสถานที่โดย
ผลผลิตสุดท้ายที่พบจะเหมือนกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรีย มีปฏิสัมพันธ์กันทางบวก แบคทีเรียกลุ่ม
หนึ่งเจริญได้ต้องอาศัยผลผลิตสุดท้ายจากแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่ง ในกระเพาะรูเมนแบคทีเรียมีหลายกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์ในด้านส่งเสริมซึ่งกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรโตซัว–แบคทีเรีย โปรโตซัวย่อยแบคทีเรียท าให้มวล
ชีวของแบคทีเรียในของเหลวกระเพาะรูเมนลดลง มีผลกระทบต่อการย่อยเยื่อใย โปรโตซัวจะแย่ง
แบคทีเรียในการใช้แป้งและน้ าตาลเพ่ือเก็บไว้ในตัว แต่โปรโตซัวในกระเพาะรูเมนจะช่วยลดความรุนแรง
ของการเกิดความเป็นกรด (acidosis) ในรูเมนปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรโตซัว – แบคทีเรีย – เชื้อรา โดยเชื้อ
รากับแบคทีเรียมีปฏิสัมพันธ์กันด้านบวก ส่วนโปรโตซัวและเชื้อราจะมีปฏิสัมพันธ์กันในด้านลบ คือ โปรโต
ซัวจะกินเชื้อราที่อยู่ในช่วง non – motile zoospore  
 

 
 
ภาพที ่ 3.9 สภาพความเป็นกรดด่างในรูเมนที่เหมาะสมกับการท างานของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ และการ
ผลิตกรดไขมันระเหยง่าย 
http://www.cnsweb.org/extra/digestvertebrates/WWWEdStevensTopicsMicrobialProductionNutrients.ht
ml 

http://www.cnsweb.org/extra/digestvertebrates/WWWEdStevensTopicsMicrobialProductionNutrients.html
http://www.cnsweb.org/extra/digestvertebrates/WWWEdStevensTopicsMicrobialProductionNutrients.html
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