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บทคัดยอ 

 

การศึกษาดานการใชประโยชนจากการทําทุงหญาถ่ัว-ผสมแบบปลูกสลับเปนแถบ โดยแต

ละแถบมีขนาดกวาง 4.0 เมตร ดําเนินการที่พ้ืนที่ฟารมโคนมภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในพื้นที่ 32 ไร โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 การทดลอง ดังนี ้ 

การทดลองที่1 : การศึกษาการหมักหญารูซ่ี หญากินนีสีมวงกับถ่ัวฮามาตาและถ่ัว                

ทาพระสไตโลในอัตราสวน 75:25 และ 50:50 โดยการเสริมกากน้ําตาล 5% และไมเสริมกากน้ําตาล 

พบวา Treatment 12 (หญากินนีหมักกับถ่ัวฮามาตาในอัตราสวน 50:50 ใสกากน้ําตาล 5 %)                     

มีองคประกอบทางเคมีโดยเฉพาะโปรตีนสูงสุด (รอยละ 14.26) รองลงมาไดแก Treatment ท่ี 8, 7, 

3, 15, 16, 10, 6, 14, 4, 9, 2, 11, 1, 5, 13 (รอยละ10.91, 10.18, 9.27, 9.12, 9.35, 8.90, 8.87, 8.79, 

8.26, 7.93, 7.90, 7.33, 7.20, 6.06, 5.39 ตามลําดับ) สวนในการประเมินคุณภาพของพืชหมัก พบวา 

Treatment ท่ี 6 มีคุณภาพดีท่ีสุด รองลงมาคือ Treatment 14, 9, 10, 2, 5, 1, 3, 4, 8, 13, 16, 7, 15, 12, 

and 11 เนื่องจากเกิดกรดแลคติกสูง (2.55 %) มีการสูญเสียแอมโมเนียไนโตรเจนต่ํา (9.48 % of 

total N) มีคาความเปนกรด - ดาง (pH) ในระดับที่เหมาะสม (4.26) และมีคะแนนคุณภาพสูง (86.00) 

การทดลองที่ 2 : การศึกษาหาคุณคาทางโภชนะดานของพลังงานใชประโยชนได (ME) 

และพลังงานสุทธิเพื่อการใหนม  (NEL) โดยวิธีการวัดแกส (  Hohenheim Gas Production 

Technique) พบวา หญารูซ่ี หญากินนีสีมวง ถ่ัวฮามาตา และถ่ัวทาพระสไตโล มีปริมาณ ME เทากับ 

7.11, 9.63, 10.93 และ 8.52 MJ/kg DM ตามลําดับ และปริมาณ NEL เทากับ 3.96, 5.72, 6.61 และ 

4.92 MJ/kg DM ตามลําดับ  ในสวนของหญาท่ีหมักผสมกับถ่ัวในอัตราสวนตางๆกัน (75:25 และ 

50:50) โดยการเสริมกากน้ําตาล 5% และไมเสริมกากน้ําตาลทั้ง 16 Treatments มีปริมาณ ME อยู



 
 
 จ

ในชวงระหวาง 5.60-8.91 MJ/kg DM (P<0.05) และมีปริมาณ NEL อยูในชวงระหวาง 2.91-5.25 

MJ/kg DM (P<0.05) 

การทดลองที ่3 : การใชหญาผสมถ่ัวพืชอาหารสัตวเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับโครีดนม

พบวา โคทดลองกลุมท่ี 1 ท่ีไดรับหญารูซ่ีผสมถ่ัวฮามาตา มีปริมาณอาหารที่กินไดสูงสุด (11.00 

กิโลกรัมตอตัวตอวัน) สูงกวากลุมท่ี 2 (หญารูซ่ีผสมถ่ัวทาพระสไตโล) กลุมท่ี 4 (หญากินนีสีมวง

ผสมถ่ัวทาพระสไตโล) และกลุมท่ี 3 (หญากินนีสีมวงผสมถ่ัวฮามาตา) (9.40, 9.94 และ 9.10 

กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ) (P<0.05) สวนปริมาณน้ํานมเฉล่ีย (4%FCM) กลุมท่ี 1 มีคาสูงท่ีสุด 

(9.88 กิโลกรัม) รองลงมาไดแก กลุมท่ี 2, 4 และ 3 ตามลําดับ (9.06, 6.69 และ 6.03 กิโลกรัม/วัน) 

(P<0.05) สําหรับองคประกอบทางเคมีของน้ํานมในแงของไขมัน โปรตีน แลคโตส ปริมาณ

ของแข็งท้ังหมดและปริมาณของแข็งไมรวมไขมันของโคทดลองทั้ง 4 กลุมมีคาใกลเคียงกัน 

(P>0.05) 
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Abstract 

 

The study on utilization of grass-legume pasture by alternated strip (row) planting 

method for dairy cows was conducted at the Dairy Farm, Department of Animal and Aquatic 

Science, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University on the 32 rai areas by planting grass and 

legume on the 4.0 m. width strip. The study was divided into 3 consecutive experiments as 

follows 

Experiment 1 : The study was conducted on ensiling ruzi grass and purple guinea grass 

with Verano stylo and Tha Pra stylo at different ratios (75:25 and 50:50) with and without 5% 

molasses supplementation. The results revealed that in Treatment 12 (ensiling purple guinea with 

Verano stylo at 50:50 ratio with 5% molasses) gave the highest crude protein content (14.26 %) 

followed by Treatments 8, 7, 3, 15, 16, 10, 6, 14, 4, 9, 2, 11, 1, 5, 13 (10.91, 10.18, 9.27, 9.12, 

9.35, 8.90, 8.87, 8.79, 8.26, 7.93, 7.90, 7.33, 7.20, 6.06, 5.39 %, respectively). The evaluation of 

silage quality showed that Treatment 6 was the best quality (P>0.05) followed by Treatment 14, 

9, 10, 2, 5, 1, 3, 4, 8, 13, 16, 7, 15, 12, and 11. It has also shown the higher lactic acid (2.55 %), 

the lowest ammonia nitrogen loss (9.48 % of total N), optimum pH (4.26) and higher quality 

score for good silage (86.00). 

Experiment 2 : The study on metabolizable energy (ME) and net energy for lactation 

(NEL) by Hohenheim gas production technique was carried out on grass-legume pasture planting 

by alternated strip method and grass-legume silage.  The results showed the ME of ruzi grass, 
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purple guinea grass, Verano stylo and Tha Pra stylo were 7.11, 9.63, 10.93 and 8.52 MJ/kg DM, 

respectively and for the NEL were 3.96, 5.72, 6.61 and 4.92 MJ/kg DM, respectively. For the 

grass-legume silage (75:25 and 50:50 ratios) of 16 treatments showed that the ME were in the 

range of 5.60-8.91 MJ/kg DM(P<0.05) and NEL were in the range of 2.91-5.25 MJ/kg DM 

(P<0.05). 

Experiment 3 : The study on utilization of grass-legume pasture as a source of roughage 

for dairy cows was carried out. The results revealed that in Treatment 1 (ruzi grass + Verano 

stylo) the cows consumed the highest DM diet (11.00 kg DM) followed by Treatment 2 (ruzi 

grass + Tha Pra stylo), Treatment 4 (purple guinea grass + Tha Pra stylo) and Treatment 3 (purple 

guinea + Verano stylo) (9.40, 9.94 and 9.10 kgDM/h/d, respectively) (P<0.05). The milk yield 

(4%FCM) of Treatment 1 was also highest (9.88 kg/d) followed by Treatment 2, 4 and 3, 

respectively (9.06, 6.69 and 6.03 kg/d, respectively) (P<0.05). The chemical composition of milk 

as fat, protein, lactose, total solid and solid not fat of all 4 treatments were in the similar trend 

(P>0.05). 

 

 


