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บทคัดย่อ
การศึกษาสมบัตทิ างเคมีของพืชอาหารหมักจากกระถินทีห มักร่วมกับกากนํIาตาลและวีนัสในปริมาณ 0, 4, 6
และ 8 เปอร์เซ็นต์ โดยหมักเป็นระยะเวลา 7, 14, 21 และ 30 วัน จากการศึกษาพืชอาหารหมักจากกระถินทีห มักร่วมกับ
กากนํIาตาลพบว่าระยะเวลาในการหมักที 7, 14, 21 และ 30 วันมีค่าพีเอชลดลงเท่ากับ 4.56, 4.55, 4.50 และ 4.48
ตามลําดับ (P<0.05) และเมือ พิจารณาจากปริมาณการเสริมกากนํIาตาลพบว่าการเสริมกากนํIาตาลในปริมาณ 4, 6 และ 8
เปอร์เซ็นต์มคี ่าพีเอชเท่ากับ 4.40, 4.24 และ 4.21 ซึงมีค่าตํากว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริมกากนํI าตาลทีมคี ่าเท่ากับ 5.23
(P<0.05) นอกจากนีIจากการวิเคราะห์ปริมาณกรดแลคติคพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 2.53-10.15 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง
และพืชอาหารหมักจากกระถินทีอ ายุการหมัก 30 วันและเสริมกากนํIาตาลในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ทําให้ปริมาณ
NDF ลดลงเท่ากับ 47.73, 47.71 และ 47.57 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ซึงมีค่าตํากว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริมกากนํI าตาลทีม ี
ค่าเท่ากับ 49.44 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง (P<0.05) ในขณะทีก ารวิเคราะห์พชื อาหารหมักจากกระถินทีห มักร่วมกับ
วีนัสพบว่าระยะเวลาในการหมักที 7, 14, 21 และ 30 วันมีค่าพีเอชเท่ากับ 5.03, 5.10, 5.13 และ 5.13 ตามลําดับ
(P<0.05) และเมือ พิจารณาจากปริมาณการเสริมวีนัสพบว่าการเสริมวีนัสในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์มคี ่าพีเอช
เท่ากับ 5.04, 5.11 และ 5.02 ซึงมีค่าตํากว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริมวีนัสทีม คี ่าเท่ากับ 5.22 (P<0.05) และจากการวิเคราะห์
ปริมาณกรดแลคติคพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 2.56-5.65 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ส่วนกลุ่มทีท ําการหมัก 30 วันและเสริม
วีนสั ในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ทาํ ให้ปริมาณ NDF ลดลงเท่ากับ 47.95, 47.85 และ 47.75 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนัก
แห้ง ซึง มีค่าตํากว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริมวีนสั ทีม คี ่าเท่ากับ 49.73 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง (P<0.05) อย่างไรก็ตามไม่พบ
กรดบิวทีรคิ ในพืชอาหารหมัก จากกระถินทีเสริมกากนํI าตาลและวีนัส ดังนันI การเสริมกากนํI าตาลและวีนัสจึงทําให้พ ืช
อาหารหมักจากกระถินมีคุณภาพดีได้
คําสําคัญ: พืชอาหารหมัก กระถิน กากนํIาตาล วีนสั
Abstract
The chemical properties of leucaena silage were determined. The silage was fermented with vinasses
at concentrations of 0, 4, 6, and 8 percent by weight of fresh leucaena for 7, 14, 21, and 30 days. It was found
that the pH of the silage fermented with molasses at 7, 14, 21, and 30 days dropped to 4.56, 4.55, 4.50, and
4.48 respectively (P<0.05). Molasses at 4, 6, and 8 percent decreased the silage pH value to 4.40, 4.24, and
4.21 respectively. The pH achieved was significantly lower than the 5.23 of the control (P<0.05). Additionally
lactic acid content was found to be between 2.53 and 10.15 percent of dry matter. The 30 day silage with
molasses at 4, 6, and 8 percent decreased NDF values to 47.73, 47.71, and 47.57 percent of dry matter,
compared to the 49.44 percent of the control (P<0.05). The pH of silage with vinasses at 7, 14, 21, and 30
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days were 5.03, 5.10, 5.13, and 5.13 respectively (P<0.05). Vinasses at 4, 6, and 8 percent dropped the silage
pH to 5.04, 5.11, and 5.02 respectively. These were significantly lower than the 5.22 of the control (P<0.05).
Lactic acid content was between 2.56 and 5.65 percent of dry matter. It was found that the ensilaging period of
30 days with vinasses at 4, 6, and 8 percent decreased the NDF values to 47.95, 47.85, and 47.75 percent of
dry matter respectively, compared to 49.73 percent of the control (P<0.05). No butyric acid was detected from
the silage supplemented with both additives employed. Thus molasses and vinasses can be used as alternative
sources for additives to improve the silage quality.
Keyword: Silage, Leucaena, Molasses, Vinasses
1. บทนํา
การเลีIย งปศุ ส ัต ว์ใ นประเทศไทยในป จั จุ บ ัน ประสบ
ปญั หาการขาดแคลนพืชอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้งส่งผล
ทําให้พชื อาหารสัตว์มไี ม่เพียงพอตามความต้อ งการของ
สัตว์ ดังนันI การนําพืชอาหารสัตว์มาถนอมไว้ในรูปแบบพืช
อาหารหมัก (Silage) ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งจึงมีความจําเป็ น
อย่างยิงเนืองจากทําให้สตั ว์เคีIย วเอืIองมีพ ืชอาหารหยาบ
เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคได้เป็ นอย่างดีอีก
ด้วย จากการคาดการณ์ปริมาณการผลิตทางปศุสตั ว์ของ
สํานัก งานเศรษฐกิจการเกษตร [1] พบว่า จํานวนโคเนืI อ
ลดลงจากปี พ.ศ.2552 จํานวน 149,329 ตัว ส่วนปริมาณ
การผลิตรวมทังI ประเทศลดลงจากปี พ.ศ.2552 จํานวน
13,073 ตัว ในขณะทีป ระชากรและภาคอุ ต สาหกรรมมี
ความต้องการในการบริโภคและการส่งออกผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์เพิม สูงขึนI
กระถิน (Leucaena leucocephala) จัดเป็ นพืชตระกูล
ถัวที
 ส ามารถเจริญเติบโตได้ดใี นสภาวะแห้งแล้งและเป็นพืช
อาหารสัต ว์ทมี คี ุณค่าทางโภชนะสูงแต่ ก ารทําพืชอาหาร
หมักจากพืชตระกูลถัวมั
 กไม่ประสบความสําเร็จเนืองจาก
พืช ตระกู ล ถัว มีค าร์ โ บไฮเดรตทีล ะลายนํI า ได้ (Water
Soluble Carbohydrate, WSC) ตําและมีค่าการต้านทาน
การเปลีย นแปลงความเป็ นกรดด่าง (Buffering Capacity,
BC) สูงจึงทําให้ค่าพีเอชของพืชตระกูลถัวลดลงได้

ชา้ ทําให้
จุ ล ิน ทรีย์ ก ลุ่ ม ทีไ ม่ ต้อ งการมีเ จริญ เติบ โตและทํา ให้พ ืช
อาหารหมักเกิดการสูญเสียคุณภาพไปในระหว่างการหมัก
[2] อย่างไรก็ตามพืชอาหารสัตว์บางชนิดตลอดจนกระถิน
อาจมีลกั ษณะทีย งั ไม่เหมาะ สมในการนํามาเป็ นพืชอาหาร
หมัก ดังนันI จึงควรมีก ารปรับ ปรุ งคุ ณภาพด้ว ยการหมัก
ร่วมกับสารเสริมเพือ ทําให้พชื อาหารหมักมีคุณภาพดียงิ ขึนI
กากนํIาตาลเป็ นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิต
นํI า ตาลทรายซึ ง นิ ย มนํ า มาใช้ เ ป็ นอาหารสัต ว์ อ ย่ า ง

แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิง ในสัตว์เคีIยวเอืIองทีสามารถ
กินกากนํIาตาลได้มากกว่าสัตว์กระเพาะเดีย ว นอกจากนันI
ยังใช้ก ากนํI าตาลเป็ น แหล่งอาหารให้ก บั จุล ิน ทรีย์ในการ
ผลิตกรดแลคติคได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย โดยส่ว นประกอบ
ของกากนํIาตาลส่วนใหญ่เป็ นคาร์โบไฮเดรตทีล ะลายนํIาได้
ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ [3], [4] อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั
กากนํIาตาลมีราคาเพิม สูงขึนI ตามความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรมในการนํากากนํIาตาลเข้าสู่กระบวนการผลิตเอ
ทานอลหรื อ พลัง งานทดแทนมากยิง ขึIน ด้ ว ยเหตุ ผ ล
ดังกล่าวจึงทําให้เกิดการศึกษาค้นคว้าสารเสริมชนิดใหม่ที
มีร าคาถู ก และมีอ งค์ ป ระกอบทางเคมีทีเ หมาะสํ า หรับ
นําไปใช้เป็ นสารเสริมได้นนคื
ั  อ วีนัส (Vinasses) วีนัสเป็ น
ผลพลอยได้จ ากอุ ต สาหกรรมการผลิต เอทานอลซึง ใน
กระบวนการผลิตได้ใช้กากนํIาตาลและยีสต์เป็ นวัตถุดบิ จึง
ทําให้วนี ัสมีปริมาณโปรตีนหยาบสูงคือ 12.34 เปอร์เซ็นต์
ของนํIาหนักแห้ง ปริมาณนํI าหนักแห้ง 30.76 เปอร์เซ็นต์
เถ้า 20.05 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้งและปริมาณนํIาตาล
37.20 เปอร์เซ็นต์ Brix [5] จากลักษณะดังกล่าวจึงอาจมี
ความเป็ นไปได้ในการนํ ามาใช้เป็ นสารเสริมในการทําพืช
อาหารหมักให้มคี ุณภาพดีต่อไป ซึง ข้อมูลของวีนัสอาจมีไม่
มากเนืองจากเป็นสารเสริมชนิดใหม่และยังไม่มกี ารรายงาน
ในการนํ าวีนัสมาใช้เป็ น สารเสริมจึงทําให้ขอ้ มูลทีไ ด้เป็ น
เพียงบริษทั ทีทําการจําหน่ ายเท่านันI ดังนันI งานวิจยั นีIจงึ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พือ ทีจ ะศึก ษาระยะเวลาในการหมัก และ
ปริม าณการใช้ก ากนํI า ตาลและวีนัส เป็ น สารเสริม ในการ
ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของพืช อาหารหมัก จากกระถิ น ให้ ม ี
คุณภาพดีต่อไป
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2. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ
2.1.1 กระถินพันธุพ์ นIื เมืองรวมกิง ก้านใบแบบ
สดทีอ ายุการตัด 90 วัน
2.1.2 กากนํIาตาล
2.1.3 วีนสั
2.2 การเตรียมพืชอาหารหมัก
ทําการสับกระถินสดด้วยเครือ งสับพืชให้มขี นาด
3-4 เซนติเมตรก่อนนํามาหมักร่วมกับกากนํIาตาลและวีนัส
ในปริมาณ 0 (กลุ่มควบคุม), 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ของ
นํIาหนักกระถินสด โดยใช้กระถินสดทังI หมด 480 กิโลกรัม
แบ่งออกเป็น 4 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 3 ซํIา โดยนํากระถินทีส บั
แล้วหมักร่วมกับสารเสริมตามแผนการทดลองดังนีI
2.3 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 4x4 Factorial in
CRD โดยจัดทรีทเมนต์ดงั นีI
ปจั จัย A ระยะเวลาในการหมัก 7, 14, 21 และ
30 วันตามลําดับ
ปจั จัย B ปริมาณการใช้สารเสริมคือ 0, 4, 6
และ 8 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักกระถินสด โดยทําการแบ่ง
พืชอาหารหมักออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่แต่ละกลุ่มมี 4 ทรีท
เมนต์และ 3 ซํIาดังนีI
2.3.1 กลุ่ ม ที 1 ศึก ษาพืช อาหารหมัก จาก
กระถินทีน ํามาหมักร่วมกับกากนํIาตาลโดยแบ่งเป็น
ทรีท เมนต์ ที 1 กระถิน สดจํา นวน 5
กิโลกรัมหมักไม่ใช้สารเสริม (กลุ่มควมคุม)
ทรีท เมนต์ที 2 กระถิน สดจํานวน 5
กิโลกรัมหมักร่วมกับกากนํIาตาลในปริมาณ 4 เปอร์เซ็นต์
ของนํIาหนักพืชสด
ทรีท เมนต์ที 3 กระถิน สดจํานวน 5
กิโลกรัมหมักร่วมกับกากนํIาตาลในปริมาณ 6 เปอร์เซ็นต์
ของนํIาหนักพืชสด
ทรีท เมนต์ที 4 กระถิน สดจํานวน 5
กิโลกรัมหมักร่วมกับกากนํIาตาลในปริมาณ 8 เปอร์เซ็นต์
ของนํIาหนักพืชสด
2.3.2 กลุ่ ม ที 2 ศึก ษาพืช อาหารหมัก จาก
กระถินทีน ํามาหมักร่วมกับวีนสั โดยแบ่งเป็น
ทรีท เมนต์ที 1 กระถิน สดจํานวน 5
กิโลกรัมหมักไม่ใช้สารเสริม (กลุ่มควมคุม)
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ทรีท เมนต์ที 2 กระถิน สดจํานวน 5
กิโ ลกรัมหมักร่วมกับวีนัส ในปริมาณ 4 เปอร์เซ็น ต์ข อง
นํIาหนักพืชสด
ทรีท เมนต์ที 3 กระถิน สดจํานวน 5
กิโ ลกรัมหมักร่วมกับวีนัส ในปริมาณ 6 เปอร์เซ็น ต์ข อง
นํIาหนักพืชสด
ทรีท เมนต์ที 4 กระถิน สดจํานวน 5
กิโ ลกรัมหมักร่วมกับวีนัส ในปริมาณ 8 เปอร์เซ็น ต์ข อง
นํIาหนักพืชสด
2.4 กรรมวิธใี นการหมัก
นํ ากระถินสดทีผ่านการสับแล้ว มาผสมกับสาร
เสริมชนิดต่าง ๆ ตามแผนการทดลองจากนันI ทําการบรรจุ
ใส่ถุงดําขนาด 18x24 นิIวแล้ว อัด ให้แ น่ น และทําการดูด
อากาศภายในถุงออกด้วยเครืองดูดฝุ่นและหมัดปากถุงให้
แน่ นโดยทําการหมักเป็ นระยะเวลา 7, 14, 21 และ 30 วัน
ตามลําดับ
2.5 การสุ่มตัวอย่าง
เมือ ครบระยะเวลาการหมักตามข้อที 2.4 ทําการ
เก็บตัวอย่างโดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง 4 จุดคือ บน กลาง
ข้ า งและล่ า งของถุ ง หมัก เพื อ นํ า มาทํ า การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางเคมีต่อไป
2.6 การวิเคราะห์ตวั อย่าง
นํ าตัวอย่างทีผ่านการสุ่มมาอบทีอุณหภูม ิ 65
องศาเซลเซียสจนนํI าหนักคงทีแ ล้วชังนํ
 I าหนักหลังการอบ
แล้วนํามาคํานวณปริมาณนํIาหนักแห้ง จากนันI นําตัวอย่าง
มาบดผ่านตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตรเพือวิเคราะห์หา
ปริม าณความชืIน โปรตีน หยาบและเถ้า ตามวิธีก ารของ
AOAC (1990) การวิเคราะห์ส่วนประกอบของผนังเซลล์พชื
(Detergent Analysis) ได้แก่ Neutral Detergent Fiber
(NDF) และ Acid Detergent Fiber (ADF) โดยดัดแปลง
วิธกี ารของ Goering and Van Soest [6] การวิเคราะห์
แอมโมเนียไนโตรเจนดัดแปลงจากวิธกี ารของ Chen et al.,
[7] การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง
ของพืชอาหารหมักโดยใช้พชื อาหารหมัก 50 กรัมผสมกับ
ั
นํIากลัน 200 มิลลิลติ รไปปนในโถนาน
30 วินาทีแล้วกรอง
ผ่านผ้าขาวบาง 2 ชันI นํ านํI าทีก รองได้ไปวัดค่าความเป็ น
กรดด่างด้วยเครือง pH meter ตามวิธกี ารของ Bal et al.,
[8] และทําการวิเคราะห์ปริมาณกรดแลคติค กรดอะซิติค
และกรดบิวทีรคิ ด้วยเครืองมือ High performance liquid
chromato graphy (HPLC) ซึง ดัดแปลงวิธกี ารจาก Canale
et al., [9] อ้างจากพิพฒ
ั น์ [10]
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2.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง
แบบ 4x4 Factorial arrangement in CRD และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย ด้วยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test [11] โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
SAS 6.12 [12] เพือ เลือกระยะเวลาในการหมักและปริมาณ
การใช้สารเสริมทีเ หมาะสมในการทําพืช
3 ผลการทดลองและวิ จารณ์
3.1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกระถิ น
กากนําตาลและวีนัสก่อนหมัก
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกระถิน
ก่อนหมัก (ตารางที 1) พบว่ามีปริมาณนํIาหนักแห้งเท่ากับ
38.76±0.57 เปอร์เ ซ็น ต์ ซึงมีค่ า อยู่ในเกณฑ์ทีเ หมาะ
สํา หรับ การนํ า มาทํา เป็ น ทํ า พืช อาหารหมัก โดยมีค่ า อยู่
ในช่วง 30-40 เปอรเซ็นต [13], [14] ในขณะทีมปี ริมาณ

โปรตีน หยาบ และ NDF เท่ า กับ 15.12±0.28 และ
57.05±0.40 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักหนักแห้ง
จากตารางที 1 จะเห็น ได้ว่ า กากนํI า ตาลมี
ปริมาณของนํI าหนัก แห้งเท่ากับ 71.48±0.38 เปอร์เซ็น ต์
และโปรตีนหยาบ 2.54±0.29 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง
ซึงค่าทีได้จากการวิเคราะห์ใกล้เคียงกับการรายงานก่อน
หน้ า ทีพ บว่ า กากนํI า ตาลมีป ริม าณของนํI า หนั ก แห้ง อยู่
ในช่วงระหว่าง 72-74 เปอร์เซ็นต์และโปรตีนหยาบมีค่าอยู่
ในช่วงระหว่าง 2-2.90 เปอร์เซ็นต์ข องนํI าหนัก แห้ง [15],
[16], [10] และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
วีนัส (ตารางที 1) พบว่ามีปริมาณของนํI าหนักแห้งเท่ากับ
30.76±0.37 เปอร์เซ็น ต์แ ละโปรตีน หยาบ 11.43±0.32
เปอร์ เซ็นต์ข องนํI าหนักแห้ง ซึงใกล้เคียงกับการรายงาน
ของพงศธรวัต ถุ ด ิบ [5] ทีก ล่าวว่าวีนัส มีปริมาณนํI าหนัก
แห้งเท่ากับ 36 เปอร์เซ็นต์และโปรตีนหยาบเท่ากับ 12.34
เปอร์เซ็น ต์ข องนํI าหนัก แห้ง ดังนันI จากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี

ตารางที% 1 องค์ประกอบทางเคมีของกระถิน กากนํIาตาลและวีนสั ก่อนหมัก
องค์ประกอบทางเคมี
(เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง)
นํIาหนักแห้ง (Dry Matter) (%)
ความชืนI (Moisture)
โปรตีนหยาบ (Crude Protein)
เถ้า (Ash)
อินทรียวัตถุ (Organic matter)
NH3-N (% total N)
พีเอช (pH)
Neutral Detergent Fiber (NDF)
Acid Detergent Fiber (ADF)
Neutral Detergent Soluble (NDS)

กระถิน
(Leucaena)
38.76±0.57
61.24±0.57
15.12±0.28
6.81±0.14
93.19±0.14
5.23±0.61
6.14±0.03
57.05±0.40
45.08±0.44
48.35±0.53

กากนํIาตาล
(Molasses)
71.48±0.38
28.52±0.38
2.54±0.29
10.53±0.70
89.47±0.70
0.38±0.04
ND
ND
ND
ND

วีนสั
(Vinasses)
30.76±0.37
69.24±0.37
11.43±0.32
24.82±0.78
75.18±0.78
1.78±0.07
ND
ND
ND
ND

ค่าทีแ สดงอยู่ในรูป Mean±SD Not Determine (ND) ไม่มกี ารวิเคราะห์ของกากนํIาตาลและวีนสั จึงเหมาะสมทีน ํามาใช้เป็น
สารเสริมในการทําพืชอาหารหมักได้
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3.2 การศึกษาระยะเวลาในการหมักและปริ มาณ
การใช้สารเสริ มที%มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของพืช
อาหารหมักจากกระถิ น
3.2.1 ผลของระยะเวลาการในหมัก และปริมาณ
การเสริมกากนํI าตาลทีมผี ลต่ อองค์ ประกอบทางเคมีของ
พืชอาหารหมักจากกระถิน
จากการวิเคราะห์ค่ าทางสถิติข องปริม าณนํI าหนัก
แห้ง ADF พีเอช และ NH3-N พบว่า ระหว่างระยะเวลาใน
การหมักและปริมาณการเสริมกากนํIาตาลไม่มอี ทิ ธิพลร่วม
ต่อ กัน ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที 2) ในขณะทีปริมาณ
โปรตีนหยาบ เถ้า อินทรียวัตถุ NDF และ NDS พบว่า
ระหว่ า งระยะเวลาในการหมัก และปริ ม าณการเสริ ม
กากนํIาตาลมีอทิ ธิพลร่วมต่อกันทางสถิติ (P<0.05) (ตาราง
ที 3)
ผลการวิเคราะห์ปริมาณของนํI า หนัก แห้ง แสดงดัง
ตารางที 2 พบว่า กลุ่มทีท าํ การหมัก 7, 14, 21 และ 30 วัน
มีปริมาณของนํI าหนักแห้งเท่ากับ 38.28, 38.12, 38.06
และ 37.94 เปอร์เ ซ็น ต์ ต ามลํ า ดับ ซึง ค่ า ทีไ ด้ไ ม่ม ีค วาม
แตกต่ า งกัน ทางสถิติ (P>0.05) การลดลงของปริม าณ
นํIาหนักแห้งในการวิเคราะห์ครังI นีIอาจเนืองจากจุลนิ ทรียท์ มี ี
อยู่ในพืชอาหารหมักจะใช้คาร์โบไฮเดรตทีอ ยู่ในพืชอาหาร
หมักเป็ นแหล่งพลังงานเพือการเจริญเติบโตและการเพิม
จํานวนของจุลนิ ทรีย์จงึ มีผลทําให้ปริมาณของนํIาหนักแห้ง
ลดลงนั น เอง และเมือ พิจ ารณาจากปริม าณการเสริม
กากนํI าตาล (ตารางที 2) พบว่า การเสริม กากนํI าตาลใน
ปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์จะมีปริมาณของนํIาหนัก
แห้งเท่ากับ 38.38, 38.45 และ 38.43 เปอร์เซ็น ต์
ตามลําดับ ซึงมีค่าสูงกว่ากลุ่มทีไม่ได้เสริมกากนํIาตาลทีม ี
ค่าเท่ากับ 37.14 เปอร์เซ็นต์อ ย่างมีนัย สําคัญทางสถิต ิ
(P<0.05) การทีป ริม าณของนํI า หนัก แห้ง ในกลุ่ ม ทีเ สริม
กากนํIาตาลมีเพิม สูงขึIนนัน เนืองจากกากนํIาตาลมีปริมาณ
ของนํI าหนักแห้งสูง (ตารางที 1) เมือมีการนํ ากากนํI าตาล
มาใช้เป็นสารเสริมจึงทําให้พชื อาหารหมักมีปริมาณนํIาหนัก
แห้งเพิมสูงขึIน และยังเป็ นการช่วยลดการสูญเสีย นํI าหนัก
แห้งไปในระหว่างกระบวนการหมักให้น้อยลงอีกด้วย ซึง
การเพิม ขึIน ของปริม าณนํI า หนั ก ในการวิเ คราะห์ ค รังI นีI
สอดคล้องกับผลการทดลองของ [38], [18], [19], [20] ทีไ ด้
ใช้กากนํIาตาลเป็นสารเสริมในการทําพืชอาหารหมักตระกูล
หญ้าพบว่าพืชอาหารหมักมีปริมาณนํIาหนักแห้งเพิม สูงกว่า
กลุ่มทีไ ม่ได้เสริมกากนํIาตาลตลอดจนทําให้พชื อาหารหมัก
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ทีไ ด้มกี ารสูญเสีย นํI าหนักแห้งไปในระหว่างกระบวนการ
หมักน้อยลงอีกด้วย
จากการวิเคราะห์ค่าพีเอช (ตารางที 2) พบว่า
ระยะเวลาในการหมักและปริมาณการเสริมกากนํIาตาลทํา
ให้ ค่ า พีเ อชลดลงอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (P<0.05)
กล่าวคือกลุ่มทีท ําการหมัก 30 วันมีค่าพีเอชเท่ากับ 4.48
ซึงมีค่าตํากว่ากลุ่มทีท ําการหมัก 7, 14 และ 21 วันทีม คี ่า
เท่ากับ 4.56, 4.55 และ 4.50 ตามลําดับ (P<0.05) และ
เมือ พิจารณาจากปริมาณการเสริมกากนํIาตาลในปริมาณ 4,
6 และ 8 เปอร์เซ็นต์มคี ่าพีเอชเท่ากับ 4.40, 4.24 และ
4.21
ตามลํ า ดับ ซึ ง มีค่ า ตํ า กว่ า กลุ่ ม ที ไ ม่ ไ ด้ เ สริ ม
กากนํIาตาลทีมคี ่าเท่ากับ 5.23 (P<0.05) โดย [21], [22]
กล่าวว่าพืชอาหารหมักจากพืชตระกูลถัวจะมี
 ค่าพีเอชอยู่
ในช่วง 4.3-4.7 ซึงค่าพีเอชของพืชอาหารหมักจากกระถิน
ทุกระยะเวลาในการหมักและกลุ่มทีเ สริมกากนํIาตาลในงาน
ทดลองครังI นีIมคี ่าพีเอชอยู่ในช่วง 4.48-4.56 และ 4.214.40 ดังนันI จึงถือได้ว่าพืชอาหารหมักในงานวิจยั นีIมคี ่าพี
เอชทีเ หมาะสมอย่างไรก็ตามการทีค ่า พีเอชลดลงได้น้อย
เนืองจากพืชตระกูลถัวมี
 ค่า BC สูงคือ 350-600 มิลลิอคี วิฟ
วาเลนท์ของด่างต่อกิโลกรัมแห้ง (meq.) [23] จึงอาจเป็ น
สาเหตุทาํ ให้พเี อชลดลงได้ชา้
จากตารางที 2 จะเห็นได้ว่าปริมาณของแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N) ในกลุ่มทีท ําการหมัก 7, 14, 21 และ
30 วันมีปริมาณของ NH3-N เท่ากับ 6.47, 6.50, 6.14 และ
6.20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องไนโตรเจนทังI หมดตามลํ า ดับ
( P>0.05) แ ล ะ เมื อ พิ จ าร ณาจาก ปริ ม าณก าร เส ริ ม
กากนํIาตาลในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ทําให้ม ี
ปริม าณของ NH3-N เท่ า กับ 6.41, 6.22 และ 6.15
เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนทังI หมดตามลําดับ ซึงมีค่าตํากว่า
กลุ่มทีไ ม่ได้เสริมกากนํIาตาลทีม คี ่าเท่ากับ 6.53 เปอร์เซ็นต์
ของไนโตรเจนทังI หมด (P>0.05) การทีพ ชื อาหารหมักจาก
กระถินในกลุ่มทีเ สริมกากนํIาตาลมีค่า NH3-N ตํากว่ากลุ่มที
ไม่ได้เสริมกากนํI าตาลนัน เนืองจากกากนํI าตาลมีปริมาณ
ของนํI าตาลสูงจึงทําให้จุลนิ ทรีย์มกี ารนําสารอาหารเหล่านีI
มาใช้ใ นการผลิต กรดแลคติค ทํ า ให้ส ามารถยับ ยังI การ
ทํางานของจุลนิ ทรีย์ในกลุ่ม Proteolytic clostridium ได้จงึ
ทําให้มกี ารสลายโปรตีนหยาบไปเป็นแอมโมเนียในระหว่าง
กระบวนการหมักน้อย [24] อย่างไรก็ตามปริมาณ NH3-N
ทีต ํานันแสดงว่

าพืชอาหารหมักมีการสูญเสียโปรตีนหยาบ
น้อย [25] เมือ พืชอาหารหมักมีการสูญเสียโปรตีนหยาบไป
ในระหว่างกระบวนการหมักน้อยจึงส่งผลทําให้พชื อาหาร
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หมักมีโปรตีนหยาบเพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของ
สัตว์ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนีIยงั สอดคล้องกับการ
รายงานทีผ่านมา [26], [38], [19], [18] ทีก ล่าวว่าพืช
อาหารหมักทีใช้กากนํIาตาลเป็ นสารเสริมจะมีปริมาณของ
NH3-N ตํากว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริมกากนํIาตาลอีกด้วย ดังนันI

ปริมาณ NH3-N ในการวิเคราะห์ค รังI นีIเป็ น ไปตามการ
รายงานของ [27] ทีก ล่าวว่าพืชอาหารหมักคุณภาพดีควรมี
ปริมาณ NH3-N ตํากว่า 10 เปอร์เซ็น ต์ข องไนโตรเจน
ทังI หมด

ตารางที% 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ DM, CP, Ash, OM, NDF, ADF, NDS, pH และ NH3-N ของพืชอาหารหมักจาก
กระถินตามระยะเวลาในการหมักและปริมาณการเสริมกากนํIาตาล
A
ระยะเวลาในการหมัก (วัน)

Item
1

DM (%)
CP2
Ash
OM

3

NDF4
ADF5
NDS6
pH
NH3-N7

7

14

38.28

21

38.12

B
ปริมาณการเสริมกากนํIาตาล (%)

30

38.06

0

37.94

4
b

37.14

6
a

38.38

P-Value
SEM

8
a

38.45

a

38.43

A

B A*B

0.39

NS

*

NS

d

c

b

a

16.73

16.85

16.59

16.34

15.40

16.06

17.08

17.98

0.49

NS

*

*

a

b

b

c

8.70
8.42
8.34
7.92
b
b
a
91.35 91.58 91.91 92.08a
52.30a 50.54b 50.53b 48.11c

c

b

b

a

7.36
8.43
8.62
8.98
a
b
b
92.72 91.46 91.55 91.20c
52.45a 50.30b 49.82b 48.90c

0.32
0.30
1.06

*
*
*

*
*
*

*
*
*

42.21a 40.65b 39.89c

38.25d

41.26a 40.07b 40.35b 39.33c

0.85

*

*

NS

c

51.00

b

52.28

b

52.36

a

54.81

c

50.37

b

52.83

b

52.97

a

54.29

0.99

*

*

*

a

4.56

a

4.55

ab

4.50

b

4.48

a

5.23

b

4.40

c

4.24

c

4.21

0.08

*

*

NS

6.47

6.50

6.14

6.20

6.53

6.41

6.22

6.15

0.44

NS NS

NS

ค่าเฉลีย ทีม อี กั ษรกํากับต่างกันในบรรทัดเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
*Significant level P< 0.05, Ns=Non-significant
1
Dry matter, 2Crude Protein, 3Organic matter, 4Neutral Detergent Fiber, 5Acid Detergent Fiber, 6Neutral
Detergent Soluble (100-NDF) และ 7แอมโมเนียไนโตรเจน (เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนทังI หมด)
ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนหยาบแสดงดังตาราง
ที 3 พบว่ากลุ่มทีทําการหมัก 21 วัน และหมักร่ว มกับ
กากนํI าตาลในปริมาณ 8 เปอร์เ ซ็น ต์ จะมีปริมาณของ
โปรตีนหยาบเท่ากับ 18.31 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ซึง
มีค่าสูงกว่าทุกระยะเวลาในการหมัก และทุก ปริมาณการ
เสริมกากนํIาตาลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) การที
ปริมาณโปรตีนหยาบในการวิเคราะห์ครังI นีIมคี ่าลดลงอาจ
เนื อ งจากกิจ กรรมของจุ ล ิน ทรีย์ จึง ทํ า ให้โ ปรตีน หยาบ
สลายตัวและมีการปลดปล่อยแอมโมเนียออกมาในปริมาณ

มากส่งผลทําให้มกี ารสูญเสียโปรตีน หยาบไปในระหว่าง
กระบวนการหมัก อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าพืชอาหารหมัก
จากกระถินในกลุ่มทีเสริมกากนํIาตาลมีการสูญเสียโปรตีน
หยาบน้ อ ยกว่ากลุ่มทีไ ม่ไ ด้เสริมกากนํI าตาล เมือ ทําการ
พิจารณาร่วมกับค่า NH3-N (ตารางที2 ) ดังนันI จากผลการ
วิเคราะห์ปริมาณของโปรตีน หยาบอาจกล่าวได้ว่าการใช้
กากนํI าตาลเป็ น สารเสริมสามารถทําให้พ ืช อาหารหมัก มี
คุณภาพดีได้
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ตารางที% 3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของ โปรตีนหยาบ เถ้า อินทรียวัตถุ NDF, ADL และ NDS ของพืชอาหารหมักจาก
กระถินตามระยะเวลาการหมักและปริมาณการเสริมกากนํIาตาล
ระยะเวลาการหมัก
(วัน)
7

14

21

30

SEM

ปริมาณการเสริม
กากนํIาตาล
(เปอร์เซ็นต์)
0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8

เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง
โปรตีน
หยาบ
15.59ef
16.19cde
17.41ab
17.84ab
15.32ef
16.51cd
17.73ab
17.86ab
15.07f
15.97de
17.01bc
18.31a
15.61ef
15.57ef
16.18cde
18.00a
0.48

เถ้า

อินทรียวัตถุ

7.78efg
9.07abc
8.77abcd
9.18abc
7.56fgh
8.23def
8.55bcd
9.23ab
7.21gh
8.27def
8.55bcd
9.33a
6.89h
8.16def
8.48cde
8.82abc
0.40

92.14bc
91.31cdefg
90.80fg
90.72fg
92.69ab
91.86cd
90.85efg
91.51cdef
92.79ab
91.73cd
91.45cdefg
90.67d
93.06a
91.19defg
91.63cde
91.37cdefg
0.43

NDF1

NDS2

54.75a
48.25i
abc
52.98
50.55gh
52.34bc 51.24gh
49.3de 53.96bcd
53.40ab 49.28hi
49.37de 53.58bcde
49.63de 53.13cde
49.70de 53.12cde
52.23bc 50.70gh
51.12cd 51.81efg
49.62de 52.75def
49.19def 54.17abcd
49.44def 53.23cde
47.73ef 55.36a
47.71ef 54.74abc
47.57f
55.90a
1.06
0.99

a, b, c, d, e, f, g, h, i

อักษรกํากับทีแ ตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P< 0.05)
- Neutral Detergent Fiber ส่วนทีเหลือจากการนํ าตัวอย่า งไปย่อยด้วยสารละลายทีเป็ นกลางประกอบด้วยเฮมิ
เซลลูโลส เซลลูโลสและลิกนิน ซึง ส่วนนีIสตั ว์ทวไปไม่
ั
สามารถใช้ประโยชน์ได้ยกเว้นสัตว์เคียI วเอืIองทีส ามารถใช้เยือใยพวก
เฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสได้
- 2Neutral Detergent Soluble ส่วนของสารต่าง ๆ ทีอ ยู่ภายในเซลล์พชื ประกอบคาร์โบไฮเดรตทีละลายนํI าได้ แป้ง
กรดอินทรียต์ ่าง ๆ โปรตีนและเพคติน ส่วนนีIสตั ว์กระเพาะเดีย วและสัตว์เคียI วเอืIองสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
1

จากการวิเคราะห์ปริมาณ NDF (ตารางที 3) พบว่า
กลุ่มทีท ําการหมัก 30 วันและเสริมกากนํIาตาลในปริมาณ
4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ทําให้มปี ริมาณของ NDF เท่ากับ
47.73, 47.71 และ 47.57 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ซึงมี
ค่าตํากว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริมกากนํIาตาลทีม คี ่าเท่ากับ 49.44
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องนํI า หนั ก แห้ง อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) การทีป ริมาณของ NDF ลดลงเป็ นการดีเนืองจา
ทําให้สตั ว์สามารถย่อยสารอาหารจําพวกเยือใยออกมาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ม ากยิง ขึIน นอกจากนีI ก ารทีป ริม าณ NDF
ลดลงจึงส่งผลทําให้ปริมาณของ NDS เพิม สูงขึนI ซึง NDS

เป็ น ส่ ว นประกอบภายในเซลล์ พ ื ช ที ส ัต ว์ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้เกือบทังI หมด [28] อย่างไรก็ตามการทีป ริมาณ
NDF ลดลงอาจเป็นเพราะ NDF เป็นส่วนประกอบของผนัง
เซลล พืช ซึง ในระหว่ า งกระบวนการหมัก จุ ล ิน ทรีย จะใช้
NDF ส่วนหนึงในการเจริญเติบโตจึงทําให้ปริมาณของ
NDF ลดลงนันเอง

[10] ซึงสอดคล้องกับ [10], [29] กล่าว
ว่าปริมาณ NDF ในพืชอาหารหมักตระกูลหญ้ามีปริมาณ
ลดลงเมือเปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ ม่ได้ใช้สารเสริมและจาก
การวิเคราะห์ปริมาณของกรดอินทรีย์ (ตารางที 4) พบว่า
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พืชอาหารหมักตามอายุการหมักและเสริมกากนํI าตาลใน
ปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์มปี ริมาณของกรดแลคติค
อยู่ในช่วง 5.22-10.15 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ซึงมีค่า
สูงกว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริมกากนํIาตาลทีม คี ่าอยู่ในช่วง 2.533.70 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง การทีพ ชื อาหารหมักจาก
กระถินในกลุ่มทีเ สริมกากนํIาตาลมีปริมาณกรดแลคติคเพิม
สูงขึนI อาจเนืองจากกากนํI าตาลมีส่วนประกอบของนํI าตาล
เท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ Brix [5] โดยจุลนิ ทรีย์จะใช้นIําตาลที
มีอยู่เป็ นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโตจึงส่งผลทําให้ม ี
ปริมาณของกรดแลคติคเพิม สูงขึนI โดย [27], [2] กล่าวว่า
พืชอาหารหมักทีมคี ุณภาพดีควรมีปริมาณกรดแลคติคอยู่

ในช่วง 3-14 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้งซึงสอดคล้องกับ
ผลการทดลองในครังI นีI อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์
ปริมาณของกรดอะซิติคพบว่ามีค่าอยู่ในช่ว ง 4.49-15.18
เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ซึงลักษณะดังกล่าวอาจพบได้
ในการผลิต พืช อาหารหมัก จากหญ้าทีอ าจมีปริมาณกรด
อะซิติคสูงกว่าปริมาณกรดแลคติค ดังนันI จึงจําเป็ นต้องมี
การเสริมกากนํI าตาลเพือทําการปรับปรุงคุณภาพของพืช
อาหารหมัก [17] นอกจากนันI จากการวิเคราะห์ไม่พบกรด
บิวทีรคิ ในพืชอาหารหมักจากกระถิน ซึงเป็ นการยืนยันได้
ว่าพืชอาหารหมักทีไ ด้จากการวิจยั ครังI นีIมคี ุณภาพดี

ตารางที% 4 ปริมาณกรดอินทรียข์ องพืชอาหารหมักจากกระถินตามระยะเวลาการหมักและปริมาณการเสริมกากนํIาตาล
เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง
ระยะเวลาการหมัก
(วัน)

ปริมาณการเสริม
กากนํIาตาล (%)

7

0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8

14

21

30

กรดแลคติค
(Lactic acid)

กรดอะซิตคิ
(Acetic acid)

3.26
7.93
8.04
5.93
2.81
6.30
5.96
6.25
2.53
5.67
5.89
6.01
3.70
5.22
9.38
10.15

9.04
15.18
4.49
6.44
6.70
8.77
8.99
9.65
12.30
10.37
11.32
9.37
5.08
10.08
5.87
8.68

กรดบิวทีรคิ
(Butyric
acid)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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3.2.2 ผลของระยะเวลาในการหมักและปริมาณ
การเสริม วีนั ส ทีม ีผ ลต่ อ องค์ป ระกอบทางเคมีข อง พืช
อาหารหมักจากกระถิน
จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติข องปริมาณนํI าหนัก
แห้ง โปรตีนหยาบ เถ้า อินทรียวัตถุ ADF NDS พีเอชและ
แอมโมเนียไนโตรเจนพบว่าระหว่างระยะเวลาในการหมัก
และปริมาณการเสริมวีนัสไม่มอี ิทธิพลร่วมต่อกันทางสถิติ
(P>0.05) (ตารางที 5) ในขณะทีป ริม าณ NDF พบว่ า
ระหว่างระยะเวลาในการหมักและปริมาณการเสริมวีนัสมี
อิทธิพลร่วมต่อกันทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที 6)
จากตารางที 5 จะเห็นได้ว่ากลุ่มทีท าํ การหมัก 7, 14,
21 และ 30 วันมีปริมาณนํIาหนักแห้งเท่ากับ 37.81, 37.83,
37.83 และ 37.34 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ซึงค่าทีได้ไม่ม ี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การลดลงของปริมาณ
นํIาหนักแห้งในการวิเคราะห์ครังI นีIสอดคล้องกับรายงานของ
MaDonald et al., [30], Gordon, [31], Gordon [32] และ
Lancaster and McNaughton [33] ทีกล่าวว่าการลดลง
ของปริมาณนํIาหนักแห้งอาจเกิดจากการสูญเสียโภชนะไป
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บางส่วนซึงประกอบด้วย WSC แร่ธาตุและกรดทีเ กิดจาก
กระบวนการหมักหรือเกิดจากการทีโ ภชนะบางส่วนถูกชะ
ล้างไปกับนํI าทีไหลออกมาจากกองหมักนันI เอง ซึงเป็ นไป
ตามการรายงานของรําไพและคณะ [34] ทีทําการศึกษา
คุณภาพพืชหมักทีอ ายุการหมักต่าง กันของหญ้ารูซี ถัวท่
 า
พระสไตโล หญ้าแพงโกล่าและถัวคาวาลเคดพบว่

าปริมาณ
นํIาหนักแห้งจะค่อยๆ ลดลงตามระยะเวลาในการหมักและ
เมือ พิจารณาจากปริมาณการเสริมวีนัสพบว่าการเสริมวีนัส
ในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ทําให้มปี ริมาณนํIาหนัก
แห้งเท่ากับ 37.42, 38.14 และ 38.19 เปอร์เซ็น ต์
ตามลํ า ดับ ซึง มีค่ า สู ง กว่ า กลุ่ ม ทีไ ม่ ไ ด้เ สริม วีนั ส ทีม ีค่ า
เท่ า กับ 37.05 เปอร์เ ซ็ น ต์ อ ย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ
(P<0.05) ซึงจะเห็นได้ว่าพืชอาหารหมักทีเสริมวีนัสมีการ
สูญเสียนํIาหนักแห้งตํากว่ากลุ่มทีไม่ได้เสริมวีนัส ดังนันI ใน
การทํ า พืช อาหารหมัก ควรมีก ารหมัก ร่ ว มกับ สารเสริม
เนืองจากเป็ นการลดการสูญเสียนํIาหนักแห้งไปในระหว่าง
กระบวนการหมักและทําให้พชื อาหารหมักมีสารอาหารที
เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์อกี ด้วย

ตารางที% 5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ DM, CP, Ash, OM, NDF, ADF, pH และ NH3-N ของพืชอาหารหมักจากกระถิน
ตามระยะเวลาในการหมักและปริมาณการเสริมวีนสั

Item
DM1 (%)
CP2
Ash
OM3
NDF4
ADF5
NDS6
pH
NH3-N7

A
ระยะเวลาในการหมัก (วัน)
7
14
21
30
37.81 37.83 37.83 37.34
17.02 16.89 16.98 17.00
8.76a 8.27b 7.92b 8.19b
91.24b 91.73a 91.66a 91.81a
53.65a 51.27b 50.44c 48.30d
42.10a 41.57a 40.00b 38.09c
49.48c 51.79b 52.23b 54.80a
5.03b 5.10a 5.13a 5.13a
6.81
6.30
6.56
6.30

B
ปริมาณการเสริมวีนสั (%)
0
4
6
37.05b 37.42b 38.14a
15.36d 16.46c 17.39b
7.25b
8.45a
8.80a
92.67a 91.53bc 91.18bc
52.49a 50.83b 50.39bc
42.14a 40.35b 39.30c
50.69b 52.41a 52.31a
5.22a
5.04c
5.11b
6.34
6.66
6.54

P-Value

SEM
8
38.19a
18.68a
8.64a
91.07c
49.95c
39.97bc
52.90a
5.02c
6.42

0.54
0.44
0.41
0.43
0.96
1.18
1.17
0.07
0.56

A
NS
NS
*
*
*
*
*
*
NS

B
*
*
*
*
*
*
*
*
NS

A*B
NS
NS
NS
NS
*
NS
NS
NS
NS

ค่าเฉลีย ทีม อี กั ษรกํากับต่างกันในบรรทัดเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
*Significant level P< 0.05; Ns = Non-significant
1
Dry matter 2Crude Protein, 3Organic matter, 4Neutral Detergent Fiber, 5Acid Detergent Fiber, 6Neutral
Detergent Soluble (100-NDF) และ 7แอมโมเนียไนโตรเจน (เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนทังI หมด)
ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนหยาบแสดงดังตาราง 14, 21 และ 30 วันมีปริมาณโปรตีนหยาบเท่ากับ 17.02,
ที 5 พบว่าปริมาณโปรตีนหยาบในกลุ่มทีทําการหมัก 7, 16.89, 16.98 และ 17.00 เปอร์เซ็นต์ของนํI าหนักแห้ง
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ตามลํ า ดับ ซึง ค่ า ทีไ ด้ไ ม่ ม ีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ
(P>0.05) และเมือ พิจารณาจากปริมาณการเสริมวีนสั พบว่า
การเสริมวีนัสในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ทําให้ม ี
ปริมาณของโปรตีนหยาบเท่ากับ 16.46, 17.39 และ 18.68
เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้งตามลําดับ ซึง มีค่าสูงกว่ากลุ่มที
ไม่ได้เสริมวีนสั ทีม คี ่าเท่ากับ 15.36 เปอร์เซ็นต์ของนํI าหนัก
แห้งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึง จะเห็นได้ว่าพืช
อาหารหมักจากกระถินในกลุ่มทีเ สริมวีนัสมีปริมาณโปรตีน
หยาบเพิมสูงขึIน นัน เนือ งจากในวีนัส มีส่ว นประกอบของ
โปรตีน หยาบสูง (ตารางที 1) เมือ มีการนํ าวีนัสมาใช้เป็ น
สารเสริม จึง ทํา ให้พ ืช อาหารหมัก ทีไ ด้ม ีป ริม าณโปรตีน
หยาบเพิม สูง ขึIน อย่ า งไรก็ต ามการทืพ ืช อาหารหมัก มี
ปริมาณโปรตีนหยาบเพิม สูงขึนI นันI จะทําให้สตั ว์สามารถนํา
สารเหล่านีIไปใช้ประโยชน์ต่อการดํารงชีพได้มากยิง ขึนI อีก
ด้วย
จากการวิเ คราะห์ค่า พีเอช (ตารางที 5) พบว่ า
ระยะเวลาในการหมักและปริมาณการเสริมวีนัสทําให้ค่าพี
เอชลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) กล่าวคือกลุ่ม
ทีท ําการหมัก 7, 14, 21 และ 30 วันมีค่าพีเอชเท่ากับ
5.03, 5.10, 5.13 และ 5.13 ตามลําดับ เช่นเดียวกับการ
เสริมวีนัสในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าพีเอช
เท่ากับ 5.04, 5.11 และ 5.02 ตามลําดับ ซึงมีค่าตํากว่า
กลุ่มทีไ ม่ได้เสริมวีนัสทีม คี ่าเท่ากับ 5.22 การทีค ่าพีเอชใน
งานวิจยั นีIมคี ่าสูงอาจเป็ นเพราะวีนัสทีใช้เป็ นสารเสริมใน
การศึก ษาครังI นีIม ีป ริม าณของนํI า ตาลเป็ น ส่ ว นประกอบ
เพียง 37.20 เปอร์เซ็นต์ Brix [5] ซึง อาจไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของจุลนิ ทรียท์ จี าํ เป็นต่อกระบวนการหมักของ
พืชอาหารหมัก โดยเฉพาะอย่างยิงแบคทีเรียกรดแลคติค
(Lactic acid bacteria, LAB) ซึงเมือ แบคทีเรียกลุ่มนีIมกี าร
เจริญเติบโตจะทําให้เกิดการเมตาบอไลซ์สารจําพวกโพลี
แซคคาไรด์ทมี อี ยู่ในคาร์โบไฮเดรตทีล ะลายนํIาได้ (WSC)
ให้ก ลายเป็ น กรดอิน ทรีย์ช นิ ดต่ าง ๆ จึงทําให พีเอชมีค่ า
ลดลงทันที นอกจากนันI จากข้อจํากัดของพืชตระกูลถัวที
 ม ี
ค่า BC สูง (ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อการใช้กากนํIาตาลเป็ น

สารเสริม) จึงทําให้ค่าพีเอชของพืชอาหารหมักจากกระถิน
ทีใ ช้วนี สั เป็นสารเสริมมีค่าพีเอชลดลงเพียงเล็กน้อย ดังนันI
งานวิจยั ในขันI ต่ อ ไปจึง จําเป็ น ต่ อ การศึก ษาถึง ชนิ ดและ
ปริม าณของจุ ล ิน ทรีย์ทีพ บในระหว่ า งกระบวนผลิต พืช
อาหารหมักเพือใช้ในการปรับปรุงปริมาณการใช้สารเสริม
จําพวกวีนสั ให้เหมาะสมต่อไป
ตารางที 5 จะเห็น ได้ว่า ปริมาณของแอมโมเนี ย
ไนโตรเจน (NH3-N) ในกลุ่มทีท ําการหมัก 7, 14, 21 และ
30 วันมีปริมาณของ NH3-N เท่ากับ 6.81, 6.30, 6.56 และ
6.30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องไนโตรเจนทั งI หมดตามลํ า ดั บ
(P>0.05) และเมือ พิจารณาจากปริมาณการเสริมวีนสั พบว่า
กลุ่ ม ทีไ ม่ไ ด้เ สริม วีนัส มีปริม าณ NH3-N เท่ า กับ 6.34
เปอร์เซ็น ต์ข องไนโตรเจนทังI หมด ซึงมีค่าตํากว่ากลุ่ม ที
เสริมวีนัสในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนัก
กระถินสดทีม คี ่าเท่ากับ 6.66, 6.54 และ 6.42 เปอร์เซ็นต์
ของไนโตรเจนทังI หมดตามลําดับ (P>0.05) การทีปริมาณ
NH3-N ในการวิเ คราะห์ค รังI นีIม ีค่ า ตํ าถือ ว่ า เป็ น การดี
เนืองจากปริมาณ NH3-N ทีพ บในพืชอาหารหมักเกิดจาก
แบคทีเรียในกลุ่ม Proteolytic bacteria ทีเ ปลีย นโปรตีนไป
เป็นแอมโมเนียทีร ะเหยได้ (Volatile basic nitrogen) เอมีน
(amine) และเอไมด์ (amide) [2] ซึงเป็ นสาเหตุทําให้พชื
อาหารหมักมีคุณภาพตํานันเอง

อย่างไรก็ตาม Carpintero
et al., [35] และ Haustein [36] กล่าวว่าพืชอาหารหมักมี
คุณภาพดีควรมีปริมาณ NH3-N น้อยกว่า 110 กรัมต่อ
กิโลกรัมของไนโตรเจนรวมหรือตํากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของ
ไนโตรเจนทังI หมดซึงพืช อาหารหมัก ในการศึก ษาครังI นีI
สอดคล้องกับการรายงานข้างต้น
จากการวิเคราะห์ปริมาณของ NDF (ตารางที 6)
พบว่ากลุ่มทีท าํ การหมัก 30 วันและเสริมวีนัสในปริมาณ 4,
6 และ 8 เปอร์เซ็นต์มปี ริมาณของ NDF เท่ากับ 47.95,
47.85 และ 47.75 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้งตามลําดับ
ซึงมีค่าตํากว่ากลุ่มทีไ ม่ไ ด้เสริมวีนัส ทีมคี ่าเท่ากับ 49.73
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องนํI า หนั ก แห้ง อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
(P<0.05)
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ตารางที% 6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ NDF ของพืชอาหารหมักจากกระถินตามระยะเวลาในการหมักและปริมาณการเสริม
วีนสั
ระยะเวลาการหมัก (วัน)

ปริมาณการเสริมวีนสั (%)

7

0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8

14

21

30

SEM

เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง
NDF
55.42a
54.57ab
53.35b
51.25c
53.59b
49.77c
50.46c
51.25c
51.20c
50.94c
49.90c
49.71a
49.73c
47.95d
47.85d
47.75d
0.97

a, b, c, d

อักษรทีแ ตกต่างกันในคอลัมน์ เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) Neutral
Detergent Fiber (NDF) ส่วนทีเ หลือจากการนํ าตัวอย่างไปย่อยด้วยสารละลายทีเป็ นกลางประกอบด้วยเฮมิเซลลูโลส
เซลลูโลสและลิกนิน ซึงส่วนนีIสตั ว์ทวไปไม่
ั
สามารถใช้ประโยชน์ ได้ย กเว้นสัตว์เคีIยวเอืIอ งทีสามารถใช้เยือใยพวกเฮมิ
เซลลูโลสและเซลลูโลสได้
อย่างไรก็ตาม McDonald et al., [2] กล่าวว่าการ
ลดลงของเยือใยหลังการหมัก เนือ งจากส่ว นหนึงของเฮมิ
เซลลูโลสในพืชอาหารหมักสามารถถูกย่อยสลายได้ 3 ทาง
ได้แก่ เอนไซม์เฮมิเซลลูเลสในพืชอาหารหมัก, เอนไซม์เฮ
มิเซลลูเลสของแบคทีเรียและการแยกสลายเฮมิเซลลูโลส
ด้วยกรดอินทรีย์จงึ อาจเป็ นสาเหตุทําให้ปริมาณ NDF ใน
พืชอาหารหมักลดลงนันเอง

ผลการวิเ คราะห์ปริมาณกรดอิน ทรีย์ (ตารางที 7)
พบว่าการใช้ระยะเวลาในการหมักเพิม ขึนI และเสริมวีนัสใน
ปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักกระถินสดทํา
ให้ ม ี ป ริ ม าณข อ ง ก ร ดแ ล ค ติ ค อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 2.59-5.65
เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ซึง มีค่าสูงกว่ากลุ่มทีไ ม่ได้เสริม
วีนัสทีมคี ่าอยู่ในช่วง 2.56-3.79 เปอร์เซ็นต์ของนํI าหนัก
แห้ง ซึงเป็ นไปตามการรายงานของวารุณีและคณะ [39];

สายัณห์ [40] Bjorge [27] และ McDonald et al., [2] ที
กล่าวว่าพืชอาหารหมักคุณภาพดีควรมีปริมาณกรดแลคติ
คอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5-14 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง ซึง
สอดคล้องผลการทดลองทีวเิ คราะห์ได้ในครังI นีI ในขณะที
ปริมาณกรดอะซิติค (ตารางที 7) ทีไ ด้จากการวิเคราะห์ม ี
ค่าอยู่ในช่วง 5.24-13.02 เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง การ
ทีป ริมาณของกรดอะซิตคิ ทีได้จากการวิเคราะห์ครังI นีIมคี ่า
สูงอาจเนืองจากวีนสั มีส่วนประกอบของนํIาตาลตําจึงอาจไม่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์โดยเฉพาะกลุ่มที
ผลิตกรดแลคติคจึงส่งผลทําให้การวิเคราะห์ครังI นีIมปี ริมาณ
กรดอะซิตคิ สูงกว่าปริมาณกรดแลคติค นอกจากนีIจากการ
วิเคราะห์ไ ม่พ บกรดบิว ทีร ิค ดังนันI จึงอาจกล่าวได้ว่าพืช
อาหารหมักจากกระถินทีหมักร่วมกับวีนัสเป็ น พืชอาหาร
หมักทีม คี ุณภาพดี [37]
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ตารางที% 7 ปริมาณกรดอินทรียข์ องพืชอาหารหมักจากกระถินตามระยะเวลาในการหมักและปริมาณการเสริมวีนสั
ระยะเวลาการหมัก
(วัน)

ปริมาณการเสริมวีนสั

7

0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8
0
4
6
8

14

21

30

(%)

กรดแลคติค

(Lactic acid)
3.07
3.22
3.42
3.37

เปอร์เซ็นต์ของนํIาหนักแห้ง
กรดอะซิตคิ
(Acetic acid)
5.39
13.02
10.31
8.84

3.79

11.47

3.32

6.83

3.42

7.84

5.65

6.56

2.68

5.24

4.35

7.13

3.66

8.80

3.52

5.22

2.56

6.34

2.59

6.57

3.54

6.35

3.63

6.98

กรดบิวทีรคิ
(Butyric acid)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ของนํI าหนักกระถินสดพบว่าระยะเวลาในการหมักไม่มผี ล
ต่อปริมาณของนํIาหนักแห้ง โปรตีนหยาบและ NH3-N แต่
การใช้ร ะยะเวลาในการหมัก นานขึIน ที 30 วัน จะทําให้
ปริมาณ NDF ADF และพีเอชลดลง และเมือ พิจารณาจาก
ปริมาณการใช้สารเสริมจะเห็นได้ว่าการใช้กากนํIาตาลและ
วีนสั เป็นสารเสริมสามารถทําให้พชื อาหารหมักมีคุณค่าทาง
โภชนะเพิม สูงขึนI ตลอดจนทําให้ค่า NDF ADF พีเอช และ
NH3-N ในพืช อาหารหมัก ลดตํ า ลง ในขณะทีก ารใช้
กากนํIาตาลและวีนัสเป็ นสารเสริมในปริมาณ 8 เปอร์เซ็นต์
ทํ า ให้ม ีป ริม าณกรดแลคติค สู ง กว่ า กลุ่ ม อื น ๆ อีก ด้ว ย
นอกจาก นีIจากการวิเคราะห์ไม่พบกรดบิวทีรคิ ในพืชอาหาร
หมัก ดัง นั นI จึง กล่ า วได้ว่ า พืช อาหารหมัก ในงานวิจ ัย นีI ม ี
คุณภาพดี ดังนันI อายุการหมักไม่มผี ลต่อ คุณภาพของพืช
4. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการทําพืชอาหารหมักจากกระถินทีใช้ อาหารหมัก เพราะการทํา พืช อาหารหมัก เป็ น การรัก ษา
ระยะเวลาในการหมัก 7, 14, 21 และ 30 วันและเสริม คุ ณ ค่ า ทางโภชนะให้ อ ยู่ ไ ด้ น านแต่ ก ารใช้ ส ารเสริม ใน
กากนํIาตาลและวีนัสในปริมาณ 0, 4, 6 และ 8 เปอร์ เซ็นต์ ปริมาณ 6 และ 8 เปอร์ เซ็นต์กเ็ พียงพอทีท าํ ให้พชื อาหารมี
ดังนันI เมือ พิจารณาจากระยะเวลาในการหมักจะเห็น
ได้ว่าการใช้ระยะเวลาในการหมักเพิม ขึนI ทําให้ปริมาณของ
NDF ADF และพีเอชลดลง ในขณะทีก ารใช้สารเสริมเป็ น
การทําให้พชื อาหารหมักมีคุณค่าทางโภชนะเพิม สูงขึนI อีก
ด้วย อย่างไรก็ตามการใช้ระยะเวลาในการหมักและการใช้
สารเสริมจึงขึนI อยู่กบั พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดทีน ํามาหมัก
ส่ ว นปริม าณการใช้ส ารเสริม ในการวิเ คราะห์ ค รังI นีI อ าจ
ได้ ผ ลดี ก ั บ พื ช อาหารสั ต ว์ ช นิ ด อื น ๆ ดั ง นั Iน การใช้
กากนํIาตาลและวีนัสเป็ นสารเสริมจึงเหมาะสําหรับนํามาใช้
เป็ นสารเสริมในการปรับปรุงคุณภาพของพืช อาหารหมัก
จากกระถินให้มคี ุณภาพดีต่อไป
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6. เอกสารอ้างอิ ง

คุณภาพได้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นีIจึงเป็ นเพียงแนวทาง
หนึงทีใ ช้ทําการศึกษาถึงระยะเวลาในการหมักและปริมาณ
การใช้สารเสริมทีเ หมาะสมกับสภาวะปจั จุบนั นอกจากนันI
อาจเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการนําพืชอาหารสัตว์ทมี ี
อยู่ท วไปตามธรรมชาติ
ั
มาทําการปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพก่ อ น
นําไปเลีIยงสัตว์กล่าวคือถ้าพืชอาหารหมักมีคุณภาพดีกจ็ ะ
ส่งผลทําให้ส ตั ว์มกี ารเจริญ เติบโตได้เป็ น อย่า งดีอีก ด้ว ย
นอกจากนีIจากการวิเคราะห์ไม่พบกรดบิวทีรคิ ในพืชอาหาร
หมัก ดัง นั นI จึง กล่ า วได้ว่ า พืช อาหารหมัก ในงานวิจ ัย นีI ม ี
คุณภาพดี ดังนันI อายุการหมักไม่มผี ลต่อ คุณภาพของพืช
อาหารหมัก เพราะการทํา พืช อาหารหมัก เป็ น การรัก ษา
คุ ณ ค่ า ทางโภชนะให้ อ ยู่ ไ ด้ น านแต่ ก ารใช้ ส ารเสริม ใน
ปริมาณในปริมาณ 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์กเ็ พียงพอทีท ําให้
พืช อาหารมีคุ ณ ภาพได้ อย่ างไรก็ต ามงานวิจ ัย นีI จึง เป็ น
เพีย งแนวทางหนึงทีใช้ทําการศึก ษาถึงระยะเวลาในการ
หมัก และปริม าณการใช้ส ารเสริม ทีเ หมาะสมกับ สภาวะ
ั บนั นอกจากนันI อาจเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ
ปจจุ
นํ า พืช อาหารสัต ว์ ทีม ีอ ยู่ท วไปตามธรรมชาติ
ั
ม าทํ า การ
ปรับปรุงคุณภาพก่อนนําไปเลีIยงสัตว์กล่าวคือถ้าพืชอาหาร
หมักมีคุณภาพดีกจ็ ะส่งผลทําให้สตั ว์มกี ารเจริญเติบโตได้
เป็นอย่างดีอกี ด้วย
4.1 ข้อเสนอแนะ
การใช้ส ารเสริมเป็ น การช่วยทําให้พชื อาหารหมัก มี
คุณ ภาพดีย ิง ขึIน แต่ ก ารใช้ส ารเสริม เกษตรกรอาจมีก าร
พิจารณาถึงความเหมาะสมและชนิดของพืช ทีนํ ามาหมัก
ตลอดจนต้นทุนในการผลิต นอกจากนีIการใช้กากนํI าตาล
และวีนัส ในอัต ราดังกล่ าวอาจได้ผ ลดีก บั พืช อาหารสัต ว์
ตระกูลหญ้าและผลพลอยได้ทางการเกษตร เนืองจากการ
ทําพืช อาหารหมัก จากพืชตระกูล ถัวอาจต้

องมีก ารใช้สาร
เสริมในปริมาณมากเพือ ทําให้พชื อาหารหมักมีคุณภาพดี
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