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ผลของสายพันธุ์ยีสต์ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตในโคนม
Effect of yeast strains on dairy cattle performance
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บทคัดย่อ: ยีสต์สายพันธุ์การค้า (Saccharomyces cerevisiae) ได้รับความนิยมเสริมในอาหารสัตว์ต่อสมรรถนะการให้
ผลผลิต แต่ยังขาดข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลของการเสริมยีสต์สายพันธุ์อื่น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการเสริมยีสต์ S. cerevisiae และ Kodameae ohmeri ต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลง
น�ำ้ หนักตัว การให้ผลผลิตน�ำ้ นม และ องค์ประกอบน�ำ้ นม โดยใช้โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชีย่ น จ�ำนวน 16 ตัว มีนำ�้ หนักตัว
เฉลี่ย 450 ± 50 กิโลกรัม และใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยแบ่งปัจจัยทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มควบคุม, เสริมยีสต์ S. cerevisiae ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน เสริม K. ohmeri ที่ระดับ 106 และ เสริม K. ohmeri ที่ระดับ
109 เซลล์/วัน พบว่าการเสริมยีสต์ K. ohmeri ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน มีผลเพิ่มการกินได้ การเปลี่ยนแปลงน�้ำหนักตัว และ
ปริมาณไขมันนม แต่ผลผลิตน�้ำนมและองค์ประกอบน�้ำนมไม่แตกกันเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการเสริมที่ลดลง และ
กลุ่มควบคุม และการเสริม S. cerevisiae และ K. ohmeri ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน เท่ากัน พบว่าการเสริม K. ohmeri
มีแนวโน้มเพิ่มการกินได้ การเพิ่มน�้ำหนักตัวสุดท้าย และองค์ประกอบน�้ำนม แต่ไม่มีผลต่อปริมาณน�้ำนม ดังนั้นยีสต์
K. ohmeri จึงสามารถใช้เป็นสายพันธุ์ทางเลือกในการเสริมในอาหารสัตว์นอกเหนือจากยีสต์สายพันธุ์การค้า
ค�ำส�ำคัญ: ยีสต์เสริมในอาหาร การกินได้สิ่งแห้ง ผลผลิตน�้ำนม องค์ประกอบน�้ำนม โครีดนม
ABSTRACT: Saccharomyces cerevisiae as animal feed additive has been widely used in order to promote growth
and production performances. Consequently, the studies to screening local yeast strains were conducted to compare
the respond between S. cerevisiae and Kodameae ohmeri on feed intake, body weight change, milk production and
milk composition. Sixteen Holstein Friesian crossbreds, 450 ± 50 kg BW average were used in this study. Animal
were allocated into completely randomized design (CRD) to the following 4 treatments: control group, 109 cells/d
of S. cerevisiae, 106 and 109 cells/d of K. ohmeri. The results showed that addition of K. ohmeri with 109 cells/d
was increased dry matter intake, body weight change and fat production compared to 106 cells/d and control group.
Addition of S. cerevisiae and K. ohmeri with 109cells/d showed trend to increase dry matter intake, body weight
change and milk fat compared to another group. This study indicated that yeast K. ohmeri is the alternative strain
could be directly fed to animal apart from commercial strains.
Keywords: yeast direct fed, dry matter intake, body weight, milk production, milk composition, dairy cow
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

การเสริมยีสต์ในอาหารสัตว์ได้มีการศึกษากัน
อย่างกว้างขวางมานานกว่า 60 ปีแล้ว ทั้งนี้เนื่องจาก
ยีสต์เป็นจุลนิ ทรียช์ นิดหนึง่ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปว่า
ปลอดภัย (Generally Recognized As Safe, GRAS)
(Chaucheyras-Durand et al., 2008; Cakiroglu et al.,
2010) รวมทั้ ง ยี ส ต์ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ทั้ ง ใน
สภาวะที่มีและไม่ออกซิเจน และด�ำรงชีวิตอยู่ในได้ใน
สภาวะ pH ที่เป็นกรด (3-4) (Walker, 1998) นอกจาก
นี้ เซลล์ยสี ต์ยงั อุดมไปด้วยกรดอะมิโน วิตามิน และสาร
ส่งเสริมการเจริญเติบโต (growth factor) ทีส่ ง่ เสริมการ
เจริญเติบโต และการท�ำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะ
รูเมน (Alshaikh et al., 2002) การศึกษาที่ผ่านมาพบ
ว่าการเสริมยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ช่วย
ปรับปรุงสมรรถนะการให้ผลผลิต โดยเพิ่มการกินได้
สิ่งแห้ง และการให้ผลผลิตน�้ำนม (Stella et al., 2007)
Arcos-Gacia et al.(2000) เสริมยีสต์ S. cerevisiae ที่
อยู่ในรูปทางการค้าคือ Yea-Sacc 1020 และ Levucell
ที่ระดับ 1x108 และ 20x109 โคโลนี/กรัม ตามล�ำดับ
ในอาหารแกะ พบว่ามีผลต่อการเพิ่มการกินได้และ
ขบวนการหมักย่อยในกระเพาะรูเมน นอกจากนี้พบว่า
การเสริมยีสต์ทรี่ ะดับ 10x109 และ 4x1010 โคโลนี/กรัม
ช่วยปรับปรุงการย่อยได้ของเยื่อใย การให้ผลผลิต
น�้ำนม และรักษาสมดุล pH ในกระเพาะรูเมนให้อยู่
ในระดับที่ปกติ (Brossard et al., 2004 ; Fortina
et al., 2011) อย่างไรก็ตามการศึกษาทีผ่ า่ นมาโดยส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นให้ความสนใจในการเสริมยีสต์สายพันธุ์
การค้า (S. cerevisiae) ในอาหารสัตว์แต่ยงั ขาดข้อมูล
การศึกษาเกี่ยวกับผลของการเสริมยีสต์สายพันธุ์อื่น
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการเสริมยีสต์ S. cerevisiae ซึ่งเป็นสาย
พันธุ์การค้า และการเสริมยีสต์ Kodameae ohmeri
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคัดแยกได้จากกระเพาะรูเมนของ
โคนม ต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลงน�้ำหนักตัว และ
การให้ผลผลิตน�้ำนม

สัตว์ทดลองและอาหารทดลอง
ใช้โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน จ�ำนวน 16 ตัว
ทีม่ นี ำ�้ หนักตัวเฉลีย่ 450 ± 50 กิโลกรัม โดยโคแต่ละตัว
จะได้รับอาหารสูตรรวม (Total mixed ration, TMR)
ที่มีสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น (roughage:
concentrate ratio, R:C ratio) เท่ากับ 20:80 เท่ากันทุก
ตัว โดยใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก (Table
1) โดยมีระยะการทดลอง 70 วัน รวมระยะการปรับสัตว์
ก่อนเข้าทดลอง 14 วัน เพื่อให้โคเกิดความคุ้นเคยกับ
สูตรอาหารและสถานที่ในการทดลอง รวมทั้งมีการชั่ง
น�้ำหนักก่อนทดลองและหลังการทดลอง
แผนการทดลอง
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete
Randomize Design, CRD) ที่ มี ก ารเสริ ม ยี ส ต์
S. cerevisiae ทีเ่ ป็นสายพันธุก์ ารค้าและยีสต์ K. ohmeri
ที่ได้จากการผลการศึกษาการคัดแยกจากกระเพาะ
รูเมนของโค โดยมีการกระตุ้นการเจริญของยีสต์ใน
อาหาร YM broth (Yeast Malt extract) ที่มีส่วน
ประกอบของยีสต์สกัด (yeast extract ) 3 กรัม/ลิตร,
มอลต์สกัด (malt extract) 3 กรัม/ลิตร, เปปโตน
(peptone) 5 กรัม/ลิตร และกลูโคส (glucose) 10
กรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนมีการเติม
ลงในอาหารโดยตรง ที่ระดับเชื้อเริ่มต้นที่แตกต่างกัน
ได้แก่ Treatment 1 คือไม่เสริมยีสต์ในอาหาร (T1),
Treatment 2 คือเสริมยีสต์ S. cerevisiae ที่ระดับ 109
เซลล์/วัน (T2),Treatment 3 คือ เสริมยีสต์ K. ohmeri
ที่ระดับ 106 เซลล์/วัน (T3) และTreatment 4 คือเสริม
ยีสต์ K. ohmeri ที่ระดับ 109 เซลล์/วัน (T4)

มอลตสกัด (malt extract) 3 กรัม/ลิตร, เปปโตน (peptone) 5 กรัม/ลิตร และกลูโคส (glucose) 10 กรัม/ลิตร เปน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง กอนมีการเติมลงในอาหารโดยตรง ที่ระดับเชื้อเริ่มตนที่แตกตางกัน ไดแก Treatment 1 คือไมเสริม
ยีสตในอาหาร (T1), Treatment 2 คือเสริมยีสต S. cerevisiae ที่ระดับ 109 เซลล/วัน (T2),Treatment 3 คือ เสริมยีสต K.
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/วัน (T3)1 :และTreatment
4 คือเสริมยีสต K. ohmeri ที่ระดับ 109 เซลล/วัน (T4)

Table 1 Feed ingredients and chemical composition
Feed ingredients
Soya bean meal
Corn
Rice bran
Cassava chip
Urea
Sugar
Mineral premix
Rice straw
Chemical composition (%)
Dry matter (DM)
Crude protein (CP)
Total digestible nutrient (TDN)
Fat
Acid detergent fiber (ADF)
Neutral detergent fiber (NDF)
Calcium (Ca)
Phosphorus (P)

% DM basis
10.14
14
10
39
1.52
5
0.30
20
89.4
12.5
75
2.51
13
24.76
0.21
0.34
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องค์ประกอบในน�ำ้ นม คือ โปรตีนนม ไขมันนม น�้ำตาล
แลคโตส ของแข็งทัง้ หมด (Total solid) ของแข็งไม่รวม
ไขมัน (solid not fat, SNF) โดยใช้เครือ่ ง Lactostar น�ำ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of variance, ANOVA) ตามแผนการทดลอง
แบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD) โดยใช้ Proc GLM และเปรียบ
เทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ด้วยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้
โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS, 1988)
ผลการศึกษาและวิจารณ์

จากผลการศึกษาพบว่าการกินได้สิ่งแห้ง (DMI)
ของอาหาร TMR มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ได้รับการ
เสริมยีสต์ S. cerevisiae และ K. ohmeri ในระดับที่
เพิ่มขึ้น (T2 และ T4 ตามล�ำดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ได้รับในระดับที่ลดลง (T3) และกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การเสริม (T1) แต่ไม่มีผลต่อการกินได้ต่อเปอร์เซ็นต์
น�้ำหนักตัว และการเปลี่ยนแปลงน�้ำหนักตัว อย่างไร
ก็ตามกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การเสริมยีสต์ K. ohmeri ทีร่ ะดับเพิม่
ขึน้ (T4) ให้ผลตอบสนองทีช่ ดั เจนต่อน�ำ้ หนักตัวสุดท้าย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อ
การเก็บขอมูลและการเก็บตัวอยาง
ยบเทียบกับกลุม่ อืน่ (Table 2) ทัง้ นีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ ง
การเก็บข้อมูบัลนทึและการเก็
บตัจากแม
วอย่าโงคที่ทําการรีดนมตัวละ 2 ครัเปรี
กปริมาณน้ํานม
้งในเวลาตอนเชา และตอนเย็น (04.00น. และ
บันทึกปริมาณน�้ำนม จากแม่โคที่ท�ำการรีดนม มาจากการเสริมยีสต์ K. ohmeri ให้ผลตอบสนองใน
15.00 น.) ซึ่งมีการรีดนมแบบใชถังรีด บันทึกการกินอาหารโดยการชั่งอาหารเหลื
อในแตละวันเพื่อนําไปวิเคราะหหาการ
ตัวละ 2 ครั้งในเวลาตอนเช้า และตอนเย็น (04.00 น. เชิงบวกต่อการกินได้สงิ่ แห้งจึงส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของ
กินได15.00
ของสิ่งแหน.)
ง (Dryซึ่งmatter
intake,
DMI) ของอาหารสู
สุมเก็อบงกัตัวบอย
างน้ํากนมในช
วง William et al.
น�้ำหนัration,
กตัว TMR)
สอดคล้
การศึ
ษาของ
และ
มีการรี
ดนมแบบใช้
ถังรีด ตบัรรวม
นทึก(Total mixed
การเสริ
ต์ S.
cerevisiae
ที่ระดับ
กลางและช
วงสุดทายของงานทดลอง
ในตอนเช
าและตอนเย็
125 มิลพบว่
ลิลิตรารวมกั
น เพืม่อ ยีนําสไปวิ
เ คราะห
หา
การกิ
นอาหารโดยการชั
่งอาหารเหลื
อในแต่
ละวันเพื่อนครั้งละ(1991)
9
โคโลนี
/กรัมของแข็
ส่งผลตอบสนองต่
อการกินได้ และ
น�องค
ำไปวิ
เคราะห์ําหนมาการกิ
นได้นนม
ของสิ
(Dry matter
ประกอบในน้
คือ โปรตี
ไขมั่งนแห้
นม น้งําตาลแลคโตส
ของแข็งทั5x10
้งหมด (Total
solid)
งไมรวมไขมัน (solid
น�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
intake,
DMI)
ของอาหารสู
ตรรวม
mixed
not fat, SNF)
โดยใช
เครื่อง Lactostar
นําขอมู(Total
ลที่ไดจากการศึ
กษามาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance,
ration, TMR) สุ่มเก็บตัวอย่างน�้ำนมในช่วงกลางและ การเสริม แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Cakiroglu
ช่วงสุดท้ายของงานทดลอง ในตอนเช้าและตอนเย็น et al. (2010) พบว่าการเสริมยีสต์ไม่มีผลต่อการกินได้
ครั้งละ 125 มิลลิลิตร รวมกันเพื่อน�ำไปวิเคราะห์หา สิ่งแห้ง และการเปลี่ยนแปลงน�้ำหนักตัวของโคนม

การศึกษาของ William et al.(1991) พบวาการเสริมยีสต S. cerevisiae ที่ระดับ 5x109 โคโลนี/กรัม สงผลตอบสนองตอ
การกินได และน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับการเสริม แตขัดแยงกับผลการศึกษาของ Cakiroglu
แก่กนตัเกษตร
41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).
วของโคนม
108 et al. (2010) พบวาการเสริมยีสตไมมีผลตอการกินไดสิ่งแหง และการเปลี่ยนแปลงน้ําหนั

Table 2 Effect of yeast strains on dry matter intake (DMI) and body weight change
Item
T1
T2
T3
T4
SEM
P value
DMI, kg/d
13.98
15.58
13.81
17.18
0.90
0.06
DMI,% BW
3.27
3.33
3.16
3.28
0.19
0.94
Initial weight, Kg
431
455.3
442.5
506
19.13
0.07
b
a
b
a
Final weight, Kg
428.8
467
439.3
525.8
22.4
0.04
BW change, Kg
-2.25
11.75
-3.25
19.25
8.59
0.23
BW change, Kg/d
-0.04
0.22
-0.06
0.36
0.16
0.22
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T1 = no supplementary yeast (negative control), T2 = 10 cells/day of S. cerevisiae (positive control), T3= 106
Yalcm et al.(2011) เสริมยีสต S. cerevisiae
ที่ระดับ 1.3x108 โคโลนี/กรัม พบวาไขมันนมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมที่
cells/day of K. ohmeri, and T4 = 109 cells/day of K. ohmeri
ได
a,b รับการเสริม แตไมมีผลตอโปรตีนนม และน้ําตาลแลคโตส
Mean values in the same row with different superscript letters are significantly different (P < 005).
Table 3 Effectนอกจากนี
of yeast้พstrains
on milk
milk
บวาการเสริ
มยีสproduction
ต ไมมีผลตอand
ผลผลิ
ตน้composition
ํานม นมที่ปรับไขมัน 4 เปอรเซ็นต แลคโตส โปรตีนนม

Item งไมรวมไขมัน และของแข็งT1ทั้งหมด แตการเสริ
T2 มยีสต K. ohmeri
T3 ในระดับที่เพิT4่มขึ้น (T4) มีแSEM
P value
ของแข็
นวโนมเพิ่มเปอร
เซ็นต
Milk,
kg/d
13.17
13.16
13.09
13.17
0.37
0.99
ไขมัน นม (Table 3) ทั้ง นี้เนื่อ งจากโคมีก ารกิน ไดสิ่ง แหงของอาหาร TMR ซึ่ งมีฟางขาวเปนแหลงอาหารหยาบหลักได
Milk fat, %
3.13
3.19
2.66
3.53
0.20
0.06
เพิ่มขึ้น จึงอาจส1 งผลตอการเพิ่ม สารตั้งต น (precursor) ในการผลิตไขมันนมได สอดคลองกับ Moallem et al.(2004)
Milk 4% FCM
11.42
11.55
10.44
12.24
0.72
0.40
รายงานว า การเสริม ยี สต อ าจสง เสริ ม ให มี การย อ ยได ของเยื่ อใยเพิ่ ม ขึ้น จึ ง สง ผลต อ เนื่ องในการเพิ่ มปริม าณไขมัน นม
Lactose, %
5.45
5.74
5.43
5.63
0.14
0.38
Milk protein,%
3.74
3.94
3.68
3.87
0.09
0.29
Milk SNF%
9.99
10.52
9.94
10.32
0.27
0.41
Milk TS,%
13.12
13.70
12.60
13.90
0.44
0.22
1
Milk4%FCM = 0.4 (kg. milk) + 15 (kg milk fat)
T1 = no supplementary yeast (negative control), T2 = 109 cells/day of S. cerevisiae (positive control), T3= 106
cells/day of K. ohmeri, and T4 = 109 cells/day of K. ohmeri

นอกจากนีพ้ บว่าการเสริมยีสต์ ไม่มผี ลต่อผลผลิต สอดคล้องกับ Moallem et al.(2004) รายงานว่าการ
น�้ำนม นมที่ปรับไขมัน 4 เปอร์เซ็นต์ แลคโตส โปรตีน สรุเสริปมยีสต์อาจส่งเสริมให้มกี ารย่อยได้ของเยือ่ ใยเพิม่ ขึน้
นม ของแข็งไม่รวมไขมัน และของแข็งทั้งหมด แต่การ จึงส่งผลต่อเนื่องในการเพิ่มปริมาณไขมันนม Yalcm
มยีสบตทีส่เายพั
K. ohmeri
บ 10
และ109เสริเซลล
เสริมยีสต์ K.จากผลการเสริ
ohmeri ในระดั
พิ่มขึน้นธุ (T4)
มีแนวที่ระดัet
al.6(2011)
มยีส/วัต์นS.ในอาหารโคนม
cerevisiae ทีร่ พบว
ะดับาการเสริ
1.3x10ม8ใน
โน้มเพิ
นนม (Table
3) ทั่ม้งการกิ
นี้เนื่อนงจาก
โคโลนี/่ยกรันแปลงน้
ม พบว่ําาหนั
ไขมั
แนวโน้
มเพิน่มนม
ขึ้นในกลุ
ระดั่มบเปอร์
ที่เพิ่มเซ็ขึน้นต์ใหไขมั
ผลตอบสนองต
อการเพิ
ไดสิ่งแหง การเปลี
กตันวนมมี
และปริ
มาณไขมั
แตไมม่มีผล
โคมีกตารกิ
ได้สิ่งแห้ตงน้ของอาหาร
ซึ่งมีําฟนมเมื
างข้่อาเปรี
ว ยบเที
ที่ไยด้บกัรับบการเสริ
ม มแต่
ไม่มบีผทีลต่
อโปรตีนนม
และน�ม ้ำและเมื
ตาล ่อ
อปริมนาณผลผลิ
ํานม และองคTMR
ประกอบน้
กลุมที่เสริ
ในระดั
่ลดลงและกลุ
มควบคุ
เป็นแหล่งอาหารหยาบหลักได้เพิม่ ขึน้ จึงอาจส่งผลต่อ แลคโตส
บการเสริมยี สต S. cerevisiae และ K. ohmeri ในที่ระดับ ที่เท ากันคื อ 109 เซลล/วั น พบวาการกิ นได แหง การ
การเพิเปรีม่ ยสารตั
ง้ ต้น (precursor) ในการผลิตไขมันนมได้
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัว ปริมาณผลผลิตน้ํานม และองคประกอบน้ํานมไมแตกตางกัน ดังนั้นการเสริมยีสต K. ohmeri ใน

ระดับ 109 เซลล/วัน ซึ่งเปนสายพันธุที่คัดแยกไดจากกระเพาะรูเมนของโคนมสามารถมี ศักยภาพตอสมรรถนะการใหผล
ผลิตของโคนมเทีย บเท ากับ ยีสตสายพั นธุก ารค า จึ งเป นการเพิ่ม แนวทางในการนํ าใช ยีสตสายพั นธุใ หมใ นการเสริมใน
อาหารโคนมที่มีผลตอสมรรถนะการใหผลผลิต
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สรุป
จากผลการเสริมยีสต์สายพันธุ์ K. ohmeri ทีร่ ะดับ
10 และ109 เซลล์/วัน ในอาหารโคนม พบว่าการเสริม
ในระดับที่เพิ่มขึ้นให้ผลตอบสนองต่อการเพิ่มการกิน
ได้สิ่งแห้ง การเปลี่ยนแปลงน�้ำหนักตัว และปริมาณ
ไขมันนม แต่ไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิตน�้ำนม และ
องค์ประกอบน�้ำนมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เสริมใน
ระดับทีล่ ดลงและกลุม่ ควบคุม และเมือ่ เปรียบการเสริม
ยีสต์ S. cerevisiae และ K. ohmeri ในทีร่ ะดับทีเ่ ท่ากัน
คือ 109 เซลล์/วัน พบว่าการกินได้แห้ง การเปลีย่ นแปลง
น�้ำหนักตัว ปริมาณผลผลิตน�้ำนม และองค์ประกอบ
น�้ำนมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการเสริมยีสต์ K. ohmeri
ในระดับ 109 เซลล์/วัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คัดแยกได้
จากกระเพาะรูเมนของโคนมสามารถมีศักยภาพต่อ
สมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนมเทียบเท่ากับยีสต์
สายพันธุ์การค้า จึงเป็นการเพิ่มแนวทางในการน�ำใช้
ยีสต์สายพันธุ์ใหม่ในการเสริมในอาหารโคนมที่มีผล
ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต
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