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 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ การศึกษาแหลงของไขมันที่มีปริมาณกรดลิโนเลอิกสูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันถ่ัวเหลือง เมล็ดฝาย หรือ Rumen protected conjugated linoleic acid       
(RP-CLA) เสริมในอาหารโคขุนและโครีดนม เพือ่พิจารณาผลตอการสะสมกรดไขมันและ CLA 
ในเนื้อและน้ํานม  

 การทดลองที่ 1 โคขุนจํานวน 18 ตัว น้ําหนักตวัเฉลี่ย 241±24 กิโลกรัม และอายเุฉลีย่
ประมาณ 1 ป ใชแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ กลุมทดลอง คือ 1) กลุมควบคุม 2) เสริมน้ํามัน 
ถ่ัวเหลือง 170 กรัมตอวัน และ 3) เสริมน้ํามันจากเมล็ดฝาย 170 กรัมตอวันในอาหารโคขุน ผลการ
ทดลองพบวา การเสริมน้ํามันถ่ัวเหลือง ทําให C18:2 cis-9, trans-11 CLA เพิ่มขึ้น 116 เปอรเซ็นต 
ในกลามเนือ้สันนอก (longissimus dorsi muscle) (P<0.01) และในกลามเนื้อสะโพก (semimembranosus 
muscle) เพิ่มขึ้น 240 เปอรเซ็นต (P<0.01) อยางไรก็ตามการเสริมทั้งน้ํามันถ่ัวเหลืองและเมล็ดฝาย  
ไมสงผลกระทบตอการจริญเติบโต และลักษณะซาก นอกจากนี้ คาความเปนกรด-ดาง แอมโมเนีย
ไนโตรเจน โปรโตซัว และความเขมขนกรดไขมันระเหยได พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อเสริมน้ํามันถ่ัวเหลืองและเมล็ดฝาย การเสริมน้ํามันถ่ัวเหลืองในอาหารเพียงกลุมเดียวเทานั้น
สามารถตรวจพบ C18:2 cis-9, trans-11 CLA ใน rumen digesta เปรียบเทียบกบักลุมควบคุมและ 
กลุมเสริมเมลด็ฝาย การศึกษาครั้งนี้ชัดเจนวาการเสริมน้ํามันถ่ัวเหลืองในอาหารโคขุนดีกวาเมล็ดฝาย
ในการสะสม CLA ในเนื้อ 

 การทดลองที่ 2 ใชโครีดนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชี่ยนจาํนวน 24 ตัว จํานวนวนัการใหนม
เฉลี่ย 126+45 วัน ใชแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ กลุมทดลองคือ 1) กลุมควบคุม 2) เสริม
น้ํามันถ่ัวเหลือง 150 กรัมตอวัน และ 3) เสริม Rumen protected conjugated linoleic acid         
(RP-CLA) 150 กรัมตอวันในอาหารโครีดนม ผลการทดลอง พบวา การเสริมน้ํามันถ่ัวเหลืองทํา
ให C18:2 cis-9, trans-11 CLA ในน้ํานมเพิ่มขึ้น 65 เปอรเซ็นต (P<0.01) สวนกลุม RP-CLA 
สามารถเพิ่ม C18:2 trans-10, cis-12 CLA ในน้ํานม (P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกบักลุมควบคุม 
อยางไรก็ตามการเสริมทั้งน้ํามันถ่ัวเหลืองและ RP-CLA สามารถเพิ่ม total CLA ในน้ํานม 
(P<0.01) นอกจากนีย้ังพบวา ปริมาณน้ํานมและองคประกอบน้ํานมไมแตกตางกันอยางมียสําคัญ
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ทางสถิติระหวางกลุมทดลอง ยกเวนกลุมที่เสริม RP-CLA ทําใหเปอรเซน็ตไขมันนมและปริมาณ
ไขมันนมลดลง (P<0.01) คาความเปนกรด-ดาง แอมโมเนียไนโตรเจน โปรโตซัว และความ
เขมขนกรดไขมันระเหยไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเสริมทั้งน้ํามันถ่ัวเหลือง
และ RP-CLA ในอาหารโครีดนม กรดไขมันสวนใหญใน rumen digesta พบวา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติระหวางกลุมทดลอง อยางไรก็ตามในกลุมเสริม RP-CLA ทําให CLA 
isomers ใน rumen digesta โดยเฉพาะ C18:2 trans-10, cis-12 CLA เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมอื่น การศกึษาครั้งนี้แนะนําวาการเสริมน้ํามันถ่ัวเหลืองในอาหารโครีดนมดีกวา RP-CLA ใน
การสะสม CLA ในน้ํานม 
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The objective of this research was to study the sources of fat rich in linoleic acid, 

especially, soybean oil (SBO), whole cottonseed (WCS) or rumen protected conjugated 

linoleic acid (RP-CLA), supplemented in fattening cattle and lactating cow diets; and 

then determine fatty acid profiles and conjugated linoleic acids (CLA) accumulation in 

beef and milk.  

Experiment I, eighteen fattening cattle, averaging 241±24 kg live weight (LW) 

and approximate 1 year old, were stratified and randomly assigned in a randomized 

complete block design. The treatments were divided into 3 groups: 1) control, 2) control 

plus 170 g SBO/d, and 3) control plus 170 g of oil from WCS/d in fattening cattle diets. 

The results showed that feeding SBO significantly increased (P<0.01) C18:2 cis-9, trans-

11 CLA in longissimus dorsi muscle by 116% and in semimembranosus muscle by 240%. 

However, both SBO and WCS supplementation did not significantly affect their 

performances and carcass quality. Moreover, ruminal pH, ammonia N, total protozoa 

and VFA concentrations in rumen fluid were not significantly different when SBO and 

WCS were added. Only with the addition of SBO in diets could C18:2  

cis-9, trans-11 CLA content in rumen digesta be detected, compared with control and 
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WCS supplemented groups Thus, it could be clearly concluded in the present study that 

the SBO addition to fattening cattle diets was superior to WCS in accumulation of CLA in 

beef. 

Experiment II, twenty four crossbred Holstein Friesian lactating dairy cows that 

averaged 126+45 days in milk were stratified and randomly assigned in a randomized 

complete block design. The treatments were divided into 3 groups as well: 1) control, 2) 

control plus 150 g of SBO/d and 3) control plus 150 g of RP-CLA/d supplementation in 

lactating cow diets. The results demonstrated that the feeding of SBO significantly 

increased (P<0.01) C18:2 cis-9, trans-11 CLA in milk by 65%. RP-CLA group 

significantly increased (P<0.01) trans-10, cis-12 CLA concentration compared with 

control and SBO treatments. However, total CLA concentration was significantly 

increased (P<0.01) by SBO and RP-CLA additions. Moreover, there were no significantly 

differences in milk yield and milk composition among the treatment groups, except for 

milk percentage and fat yield that were significantly decreased (P<0.01) by RP-CLA 

supplementation. Moreover, the additions of SBO and RP-CLA did not significantly 

affect ruminal pH, ammonia N, total protozoa and VFA concentration. Most of fatty acids 

in rumen digesta were not significantly different by treatments. However, CLA isomers in 

rumen digesta particularly cis-9, trans-11 CLA were increased by RP-CLA, compared 

with other treatments. Therefore, this study suggests that SBO supplementation in 

lactating cow diets is better than RP-CLA in accumulation of CLA in dairy cows’ milk. 
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