
 
บทที ่3 

 
อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

 
3.1 การปลูกหญาถั่วผสมแบบปลูกสลับเปนแถบ 
 

ทําการปลูกหญา 2 สายพันธุ ไดแก หญารูซ่ี (Brachiaria ruzieziensis) และหญากินนีสีมวง 
(Panicum maximum TD 58) และถ่ัว 2 สายพันธุ ไดแก ถ่ัวฮามาตา(Stylosanthes hamata cv. 

Verano) และถ่ัวทาพระสไตโล(Stylosanthes guianensis CIAT 184) ดังตอไปนี ้
 

 แปลงหญารูซ่ี ปลูกสลับกับ ถ่ัวฮามาตา     8 ไร 
 แปลงหญารูซ่ี ปลูกสลับกับ ถ่ัวทาพระสะไตโล    8 ไร 
 แปลงหญาหญากินนีสีมวง ปลูกสลับกับ ถ่ัวฮามาตา    8 ไร 
 แปลงหญาหญากินนีสีมวง ปลูกสลับกับ ถ่ัวทาพระสะไตโล   8 ไร 
 

ทําการปลูกหญาสลับกับถ่ัวพืชอาหารสัตวโดยวิธีการหวานดวยเมล็ดในอัตรา 2 กิโลกรัม
ตอไรท้ังหญาและถ่ัวพืชอาหารสัตว ในแถบ ความกวาง 4.0 เมตร โดยใหแถบหญาสลับกับถ่ัว 1 

แถบ เปนหนึ่งซํ้า (replication) ในพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 32 ไร (Treatment ละ 8 ไร) เพื่อใหมี
ปริมาณเพียงพอสําหรับการทดลองเลี้ยงโคนมตอไป 

 

3.1.1 สภาพที่ดินการใหน้ําและปุย 
 

พ้ืนที่ดินสําหรับแปลงหญาผสมถ่ัว มีลักษณะเปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงช้ันกรวดและหิน 
ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา ความอุดมสมบูรณของดิน  
ต่ํา-ปานกลาง 

การใหน้ําสําหรับแปลงหญาผสมถ่ัว ไมมีการใหน้ําตลอดระยะเวลาการทดลอง อาศัยน้ําฝน
ท่ีมีตามธรรมชาต ิ
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การใสปุยสําหรับแปลงทดลอง เนื่องจากการปลูกสรางแปลงหญาถ่ัวผสมครั้งนี้                      
มีจุดมุงหมายเพื่อจะนําไปใชประโยชนในการผลิตนมที่ปราศจากสารเคมีในอนาคต จึงไมได            
ใสปุยเคมีแตอยางใด 

 

3.2  การศึกษาการหมักหญาผสมถั่วพืชอาหารสัตว ในอัตราสวนตางๆกันโดยการเสริมและไมเสริม
กากน้ําตาล 

 

ทําการศึกษาสภาพการหมักและคุณคาโภชนะของพืชหมักโดยวางแผนการทดลองแบบ              

สุมตลอด (Completely Randomized Design : CRD) โดยแตละ Treatment มี 3 ซํ้า (replications) 

ดังตอไปนี ้

 

Treatment 1 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 75:25 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 2 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 75:25 ใสกากน้ําตาล 5% 

Treatment 3 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 4 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 50:50 ใสกากน้ําตาล 5% 

 

Treatment 5 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโล ในอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 6 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโล ในอัตราสวน 50:50 ใสกากน้ําตาล 5% 

Treatment 7 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโล ในอัตราสวน 75:25 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 8 : หญารูซ่ีหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโล ในอัตราสวน 75:25 ใสกากน้ําตาล 5% 

 

Treatment 9 : หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวฮามาตาในอัตราสวน 75:25 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 10 : หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวฮามาตาในอัตราสวน 75:25 ใสกากน้ําตาล 5% 

Treatment 11 :  หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวฮามาตาในอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 12 : หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวฮามาตาในอัตราสวน 50:50 ใสกากน้ําตาล 5% 

 

Treatment 13 : หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโลในอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 14 : หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโลในอัตราสวน 50:50 ใสกากน้ําตาล 5% 

Treatment 15 : หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโลในอัตราสวน 75:25 ไมใสกากน้ําตาล 

Treatment 16 :  หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโลในอัตราสวน 75:25 ใสกากน้ําตาล 5% 
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3.2.1 วิธีการหมักหญาผสมถั่ว : ใชถังพลาสติกขนาดความจุประมาณ 120 ลิตรท่ีมีฝาปด

พรอมเข็มขัดรัดบรรจุพืชท่ีจะหมัก โดยการตัดหญาและถ่ัวพืชอาหารสัตวมาจากแปลงทําการสับให

เปนทอนส้ันๆขนาดความยาวประมาณ  2-3 เซนติเมตร แลวนํามาผสมคลุกเคลาใหเขากันตาม

อัตราสวนของแตละ Treatment บรรจุใสถังหมักอัดใหแนน ใชพลาสติกปดทับดานบนแลวปดฝาใช

เข็มขัดล็อคใหแนน หมักเก็บไวจนกวาจะนํามาวิเคราะหและประเมินผลตอไป 

การประเมินผลสภาพการหมักและคุณภาพของพืชหมัก ใชวิธีการของบุญลอม  และ        

บุญเสริม (2525) ในการประเมินคุณภาพ pH ปริมาณกรดอินทรีย และปริมาณแอมโมเนีย             

ในพืชหมัก และการทดสอบทางกายภาพ (organoleptic test) 

หลังจากนั้นนําตัวอยางพืชหมักมาอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แลวบดดวย

เครื่องบดตัวอยางผานตะแกรง 1.0 มิลลิเมตร  นําตัวอยางพืชหมักที่บดแลวมาวิเคราะหหา

องคประกอบทางโภชนะดวยวิธี Proximate Analysis (AOAC, 2000) และหาสารเยื่อใย NDF           

และ ADF ดวยวิธี Detergent method (Van Soest,1982) 

การวิเคราะหผลทางสถิต ิ: นําขอมูลท้ังหมดที่ไดมาวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis 

of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

(Steel and Torrie,1980) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (มนตชัย,2537) 

 

 

3.3  การศึกษาคุณคาทางโภชนะดานพลังงานใชประโยชนได (Metabolizable Energy - ME) และ
พลังงานสุทธิ (Net Energy Lactation - NEL) โดยเทคนิคการวัดแกส (Hohenheim gas 
production technique) 

 

นําตัวอยางหญาและถ่ัวจากการทดลองที่ 1 มาทําการหาคาพลังงานใชประโยชนได (ME) 

และคาพลังงานสุทธิ  (NEL) โดยใช เครื่องมือและอุปกรณ  ตามวิ ธีการเทคนิคการวัดแกส 

(Hohenheim gas production technique) (Menke and Steingass, 1988) นําคาแกสท่ีวัดไดมา

คํานวณหาคาพลังงานใชประโยชนได (ME) และคาพลังงานสุทธิ (NEL) สําหรับอาหารหยาบโดย

อาศัยสมการของ Menke and Steingass (1988) ดังตอไปนี ้
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 ME(MJ/kg)  = 2.20+0.1357 GP+ 0.0057XP+0.0002859XL2 

 NEL(MJ/kg) = 0.54+ 0.0959 GP+ 0.0038XP+0.0001733XL2 

 

  โดยที่คา GP - คาปริมาณแกสสุทธิท่ีวัดได (ml) 

   XP  - crude protein 

   XL  - crude fat 

 

นําคาท่ีหาไดท้ังหมดมาวิเคราะหคาทางสถิติเพ่ือหาคาความแปรปรวน  (Analysis of 

variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของขอมูลดวยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (Steel and Torrie,1980) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (มนตชัย,2537) 

 

3.4  การใชหญาผสมถั่วพืชอาหารสัตวเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับเลี้ยงโครีดนม 

 
การศึกษาดานสมรรถภาพการผลิตในโครีดนมโดยทําการศึกษาหาผลผลิตน้ํานมและการ

หาองคประกอบทางเคมีของน้ํานม 

สัตวทดลอง สัตวทดลองที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ โคนมลูกผสมพันธุพ้ืนเมือง  ××  

โฮลสไตนฟรีเชียน โดยมีสายเลือดของโคพันธุโฮลสไตนฟรีเชียน 82.125-96.875% จํานวน 16 ตัว 

ท่ีระยะการใหนม หลังคลอด และมีปริมาณน้ํานมเฉล่ีย กอนการทดลองใกลเคียงกัน แบงโคทดลอง

ออกเปน 4 กลุมๆละ 4 ตัว ตามชนิดของอาหารทดลอง ดังตอไปนี ้

 

Treatment 1 ไดรับหญารูซ่ี กับ ถ่ัวฮามาตา   (T1) 

Treatment 2 ไดรับหญารูซ่ี กับ ถ่ัวทาพระสะไตโล  (T2) 

Treatment 3 ไดรับหญากินีสีมวง กับ ถ่ัวฮามาตา  (T3) 

Treatment 4 ไดรับหญากินีสีมวง กับถ่ัวทาพระสะไตโล (T4) 

 

โคทั้ง 4 กลุมจะไดรับอาหารขนที่มีระดับโปรตีนหยาบที่ระดับ 16% ใหกินเสริมตาม

ปริมาณความตองการ โดยมีการปรับเปล่ียนปริมาณทุกๆ 2 สัปดาห แบงอาหารขนใหวันละ 2 ครั้ง 

ในชวงรีดนม เชา-เย็น เวลา 05.00 น. และ 15.00 น. ทําการแบงระยะเวลาในการทดลองเปน 2   

ระยะดังนี้ 
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1) ระยะการปรับตัว (preliminary period) คือเปนชวงท่ีปลอยใหโคและจุลินทรีย

ปรับตัวเขากับอาหารทดลอง และขับถายอาหารเดิมในทางเดินอาหารออกใหหมด            

โดยระยะนี้ใชเวลา 14 วัน 

2) ระยะการเก็บขอมูล (collection period) ใชเวลา 90 วัน ทําการชั่งน้ํานมทุกครั้งท่ี

รีดนม เชา – เย็น สุมเก็บตัวอยางน้ํานมทุกๆ 7 วัน โดยเก็บตัวอยางน้ํานมในชวง รีดนมตอน

เชาแลวนําน้ํานมไปแชตูเย็น และเก็บน้ํานมในชวงรีดนมตอนเย็นแลวนํามาผสมใหเขากัน 

เพื่อรอนําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีตอไป 

 

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของน้ํานม ทําการวิเคราะหหาปริมาณไขมันนม โปรตีน 

น้ําตาลนม และปริมาณของแข็ง (total solids) โดยใชเครื่อง Milko-Scan 133 V.39 GB 

 

3.4.1 การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
ทําการวางแผนการทดลองแบบสุมตลอดโดยการสุมโคนมเขาทดลองตามแผนการทดลอง

แบบสุมตลอด (Completely Randomized Design : CRD) โดยแบงโคนมออกเปน 4 กลุมๆละ 4 ตัว

ตามชนิดของอาหารทดลอง หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาความแปรปรวน(Analysis of 

variance) และทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  ตาม

วิธีการของ Steel and Torrie (1980)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (มนตชัย,2537) 

 

3.5  สถานที่ในการทดลอง 
1. ฟารมทดลองหมวดโคนม  ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา  คณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. หองปฏิบัติการอาหารสัตว ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา  คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม 

3. หองปฏิบัติการ กลุมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑนมเชียงใหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

  

3.6  ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
 ประมาณ 12  เดือน 
 


