
 
 

บทที่ 5 

 
วิจารณผลการทดลอง 

 
5.1 การศึกษาการหมักหญาผสมถั่วพืชอาหารสัตว ในอัตราสวนตางๆกันโดยการ เสริมและไมเสริม

กากน้ําตาล 
 

 5.1.1 องคประกอบทางเคมี 
จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของหญาผสมถ่ัวหมักทั้ง 16 Treatments พบวาหญา

และถ่ัวหมักทั้ง 16 Treatments มีองคประกอบทางเคมีแตกตางกันดังแสดงในตาราง 24 ซ่ึงสังเกตได

วา หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวฮามาตาในอัตราสวน 50:50 ใสกากน้ําตาล 5% (Treatment ท่ี 12) มี

สัดสวนของโปรตีนหยาบ สูงท่ีสุด (14.26 เปอรเซ็นต) และ หญากินนีสีมวงหมักกับถ่ัวทาพระสะ

ไตโลในอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล (Treatment ท่ี 13) มีสัดสวนของโปรตีนต่ําท่ีสุด (5.39 

เปอรเซ็นต) สวนของไขมัน (EE) เถา (Ash) เยื่อใยหยาบ (CF) และคา NFE พบวา Treatment ท่ี 1, 

Treatment ท่ี 15, Treatment ท่ี 13 และ Treatment ท่ี 5 มีคาสูงท่ีสุดตามลําดับ (4.65, 12.68, 42.51 

และ 47.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ)  สวนของ เยื่อใยหยาบ (CF) ของหญาและถ่ัวหมักทั้ง 16 

treatments ในการทดลองครั้งนี้มีคาต่ํากวาหญาและถ่ัวในสภาพสด ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ 

McDonald et al. (1995) ท่ีรายงานวา ในระหวางขบวนการหมักจะเกิดการสูญเสียคารโบไฮเดรตที่

ละลายน้ําไดไปเปนบางสวน 

เมื่อพิจารณาถึงคาเปอรเซ็นตวัตถุแหง (DM) ของหญาและถ่ัวหมักทั้ง 16 Treatments พบวา

มีคาดังนี้ 24.49, 28.60, 23.40, 27.32, 24.36, 23.50, 24.49, 27.78, 26.40, 29.00, 25.13, 24.25, 31.84, 

28.00, 24.62 และ 28.92 เปอรเซ็นตามลําดับ โดยจะเห็นไดวามีคาตั้งแต 23.40 - 31.84 ซ่ึงคอนขาง

ใกลเคียงกับรายงานของ McDonald et al. (1991) และ บุญลอม และคณะ (2543) ท่ีกลาววาวัตถุแหง

ของพืชท่ีอยูในระดับที่เหมาะตอการหมัก คือ 25 – 35 เปอรเซ็นต 
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5.1.2  การสูญเสียวัตถุแหง ลักษณะทางกายภาพ ความเปนกรด – ดางและการผลิตกรด
อินทรียของหญาและถั่วหมักที่อัตราสวนและสารเสริมที่แตกตางกัน 

 

ในสวนของเปอรเซ็นตการสูญเสียวัตถุแหงของหญาและถ่ัวหมักทั้ง 16 Treatments      

พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (11 ± 1.73, 11.67 ± 2.08, 13 ± 2.65, 10.67 ± 0.58, 11 ± 1.00, 

10.67 ± 0.58, 10.33 ± 0.58, 11 ± 1.00, 10.67 ± 0.58, 11 ± 1.73, 1.67 ± 1.53, 10.67 ± 1.15,        

10.67 ± 2.08, 11 ± 2.65, 11 ± 1.73 และ 10.67 ± 1.15 เปอรเซ็นตตามลําดับ) (P>0.05) โดยเมื่อ

เปรียบเทียบการสูญเสียวัตถุแหงในการทดลองครั้งนี้แลวพบวามีคาใกลเคียงกับรายงานของ Weiss 

(1996) ท่ีรายงานวาภายใตการจัดการที่เหมาะสมพืชหมักจะมีการสูญเสียวัตถุแหงประมาณ 10 –15 

เปอรเซ็นต 

 

5.1.3  การประเมินคุณภาพของหญาและถั่วหมักโดยใชประสาทสัมผัส (Organoleptic) 
 

สวนการใหคะแนนลักษณะทางกายภาพของพืชหมัก ซ่ึงประกอบดวย สี กล่ิน และ

โครงสรางของพืชหมัก (organoleptic test) นั้นพบวาพืชหมักทั้ง 16 Treatments มีคะแนนของ

ลักษณะทางกายภาพอยูในเกณฑเกือบดี - ดีมาก ( 14.33 – 20.00 คะแนน) ดังตาราง 25 ซ่ึงแตกตาง

จากรายงานของสุนิตา (2551) ท่ีศึกษาการหมักของตนขาวโพดฝกออนและตนขาวโพดฝกออนหมัก

รวมกับกากน้ํ าตาล  5% พบวามีคาการใหคะแนนลักษณะทางกายภาพของพืชหมักอยู ท่ี              

(20.0 – 18.42 คะแนน) ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีดีมากทั้งหมดทั้งนี้เนื่องมาจากตนขาวโพดฝกออนมีปริมาณ

โภชนะตางๆอยูในเกณฑดี จึงมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการหมักแลวยังทําใหมี

ลักษณะทางกายภาพของพืชหมัก รวมไปถึงมีความนากินสูง นอกจากนี้ยังแตกตางจากรายงานของ 

สนทยา (2548) และ สมสุข (2544) อีกดวย โดยจากรายงานของ สนทยา (2548) พบวา หญารูซ่ีท่ี

เสริมกากน้ําตาล , กากน้ําตาล  + กากมะพราว , กากมะพราว และ ยูเรีย  + รําละเอียด  มีคาลักษณะ

ทางกายภาพของพืชหมักอยูท่ี (16.0 – 16.75) ซ่ึงอยูในเกณฑดีมาก เชนเดียวกันกับรายงานของ      

สมสุข (2544) ท่ีเสริมรํา มันเสน และกากน้ําตาลลงในหญารูซ่ีหมัก เพื่อผลิตหญารูซ่ีหมักคุณภาพสูง

พบวา สารเสริมกลุมดังกลาวชวยใหหญารูซ่ีหมักมีคะแนนลักษณะทางกายภาพอยูในเกณฑดีมาก 

(16.0 – 18.0) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองในครั้งนี้แลวพบวาการใชถ่ัวฮามาตาและถ่ัว     

ทาพระหมักรวมกับพืชหมักอาจทําใหพืชหมักนั้นๆมีลักษณะทางกายภาพที่ต่ําลงซ่ึงสอดคลองกับ 
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รายงานของสายณัห (2540) ท่ีกลาววาพืชตระกูลถ่ัวไมเหมาะสมที่จะทําหญาหมัก เนื่องจากผลของ

การหมักเปรี้ยวมักจะไดกรดบิวทีริคซ่ึงเราไมตองการ  

เมื่อพิจารณาถึงคาความเปนกรด – ดางของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวามีคาดังนี้        

4.21 ± 0.04, 4.09 ± 0.11, 4.17 ± 0.11, 4.12 ± 0.01, 4.18 ± 0.06, 4.26 ± 0.05, 4.17 ± 0.15,              

4.27 ± 0.01, 4.07 ± 0.06, 4.25 ± 0.12, 4.25 ± 0.17, 4.16 ± 0.15, 4.21 ± 0.03, 4.21 ± 0.06,           

4.22 ± 0.10 และ 4.13 ± 0.11 ตามลําดับ ซ่ึงมีคาคอนขางสูงกวารายงานของ สนทยา (2548) โดย

ศึกษา การหมักหญารูซ่ีท่ีเสริมกากน้ําตาล กากน้ําตาล  + กากมะพราว กากมะพราว และ ยูเรีย  + รํา

ละเอียด ดังท่ีไดกลาวมาแลว พบวามีคาความเปนกรด – ดาง ท่ี 4.00, 3.97, 4.06, 4.00 แตใกลเคียง

กับรายงานของ สุนิตา (2551) โดยพบวามีคาความเปนกรด – ดางของตนขาวโพดฝกออนหมักอยูท่ี 

4.19 ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงคาความเปนกรด – ดางของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวาอยูในระดับที่

เหมาะสม ตามรายงานของบุญเสริม (2539) ท่ีรายงานวาพืชหมักที่ดีควรมีคา pH อยูระหวาง          

3.7 – 4.2 แตอยางไรก็ตามการใชคา pH ในการบงบอกคณุภาพของพืชหมักนั้นไมถูกตองนักเพราะ

ไมสามารถบงบอกไดวาจุลินทรียกลุมใดเจริญเติบโตไดดีกวากัน (Cathpool and Henzell, 1971) 

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวามีคา

ดังนี้ 8.61 ± 0.10, 9.12 ± 0.20, 9.91 ± 0.31, 9.99 ± 0.41, 9.91 ± 0.10, 9.48 ± 0.31, 9.84 ± 0.20,  

9.55 ± 0.20, 9.63 ± 0.31, 9.34 ± 0.10, 10.06 ± 0.10, 10.28 ± 0.20, 8.47 ± 0.10, 9.99 ± 0.20, 9.55 ± 

0.20 และ 10.2 ± 0.10 ตามลําดับ ซ่ึงใกลเคียงกับรายงานของสมสุข (2544) ท่ีรายงานวา หญารูซ่ี

หมักที่เสริมดวยรําละเอียด 16%, มันเสน 16%, และกากน้ําตาล 5% มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน

เทากับ 7.98, 11.55, และ 5.02% ตามลําดับ ท้ังนี้ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่ต่ํานั้นแสดงวาหญา

หมักเกิดการสูญเสียโปรตีนนอย (บุญลอมและคณะ, 2543) ในสวนของปริมาณแอมโมเนียของ    

พืชหมักทั้ง 16 Treatments มีคาดังนี้ 0.65 ± 0.02, 0.48 ± 0.01, 0.61 ± 0.02, 0.46 ± 0.02,                

0.63 ± 0.02, 0.59 ± 0.02, 0.35 ± 0.01, 0.62 ± 0.00, 0.72 ± 0.00, 0.36 ± 0.01, 0.59 ± 0.02,              

0.56 ± 0.01, 0.35 ± 0.00, 0.46 ± 0.01, 0.67 ± 0.00 และ 0.53 ± 0.17 ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณ

แอมโมเนียท่ีต่ํานั้นถือวาเปนการดี เนื่องจากแอมโมเนียมักเกิดจากจุลินทรียกลุมท่ีไมตองการใน

ขบวนการหมัก โดยเฉพาะ clostridium ซ่ึงจะสลายกรดอะมิโนใหกลายเปนแอมโมเนีย และสลาย

กรดแลคติกใหเปนบิวทีริกทําใหพืชหมักเนาเสีย และเกิดกล่ินเหมน็ (McDonald et al., 1991) 

กรดอะซิติกของพืชหมักทั้ง 16 Treatments ในการทดลองครั้งนี้ถือวาอยูในเกณฑดี

เนื่องจากโดยปกติแลวพืชหมักเขตรอนมักจะมีสัดสวนของกรดอะซิติกสูงกวากรดแลคติก 

(Cathpool and Henzell, 1971) แตในการทดลองครั้งนี้มีคาต่ํากวา แสดงวาการใชถ่ัวหมักเสริม
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รวมกับหญา และการใชกากน้ําตาลเสริมรวมกับการหมักหญาและถ่ัวชวยใหใหเกิดจุลินทรียท่ีผลิต

กรดแลคติค ซ่ึงเปนกรดทีต่องการในขบวนการหมักมากที่สุด 

ในสวนของกรดบิวทีริกในการทดลองครั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรอยละของกรดทั้งหมดพบวา

ใน Treatments ท่ีใชอัตราสวนของหญาและถ่ัว 50 : 50 เปอรเซ็นตมีคาคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบ

กับ Treatments ท่ีใชอัตราสวนของหญาและถ่ัวท่ี 75 : 25 เปอรเซ็นต ซ่ึงจากการที่มีกรดบิวทีริกใน

ปริมาณสูงจะสงผลทําใหคา Quality Score มีคาเลวลง โดยสอดคลองกับรายงานของสายัณห (2540) 

ท่ีกลาววาพืชตระกูลถ่ัวไมเหมาะสมที่จะทําหญาหมัก เนื่องจากผลของการหมักเปรี้ยวมักจะไดกรด

บิวทีริคซ่ึงเราไมตองการ 

ในดานของกรดแลคตคิพบวาเมื่อพิจารณาเปนรอยละของกรดทั้งหมด พบวาพืชหมักทั้ง 16 

Treatments อยูในเกณฑท่ีด ีตามรายงานของ Parker and Bastiman (1982) ท่ีรายงานวา ลักษณะของ

พืชหมักที่ดีจะมี pH ≤ 4.2, lactic acid ≥ 50% ของ total acid, butyric acid ≤ 5g/kgDM ซ่ึงจะเห็น

ไดวาหากมีปริมาณกรดแลคติคมากยิ่งสงผลใหคะแนนของพืชหมักมีคาสูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ

คะแนนคุณภาพของพืชหมัก โดยทั้ง 16 Treatments จัดอยูในเกณฑดี – ดีมาก  

ในสวนของคา Quality score เปนคาท่ีไดจากการนําปริมาณกรด Acetic, Butyric, และกรด 

Lactic มาคํานวณเปนเปอรเซ็นตของกรดทั้งหมด จํานวนเปอรเซ็นตของกรดแตละชนิดจะถูกนํามา

ใหคะแนนแลวนําไปเปรียบเทียบกับตารางที่ เสนอโดยบุญเสริม (2539) ทําใหสามารถประเมิน

คุณภาพของพืชหมักไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้น พบวา คะแนนคุณภาพของพืชหมักทั้ง 16 

Treatment ม่ีคาดังนี้ 82 ± 8.49, 82.5 ± 12.02, 76 ± 0.00, 76 ± 0.00, 82.5 ± 12.02, 86 ± 14.14,        

75 ± 1.41, 76 ± 0.00, 83.5 ± 10.61, 83.5 ± 10.61, 71 ± 0.00, 73.5 ± 3.54, 76 ± 0.00, 85 ± 15.56,   

74 ± 0.00 และ 76 ± 0.00 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา Treatment ท่ีใชอัตราสวนของหญาและถ่ัวท่ี          

50 : 50 เปอรเซ็นต มีคา Quality score ต่ํากวาในสวนของหญาและถ่ัวท่ี 75 : 25 เปอรเซ็นต 

 

5.2 การศึกษาคุณคาทางโภชนะดานการยอยไดของอินทรียวัตถุ (OMD) พลังงานใชประโยชนได 
(ME) และพลังงานสุทธิเพื่อการ  ใหนม (NEL) ของหญาและถั่วพืชอาหารสัตว โดยเทคนิคการ
วัดแกส (Hohenheim gas production technique) 

 

5.2.1 ผลของปริมาณแกส (ml) ที่เกิดขึ้นของหญาและถั่วพืชอาหารสัตว 
 

 การวัดปริมาณแกสใน 24 ช่ัวโมงแรกของหญาและถ่ัวท้ัง 4 ชนิด มีอัตราการเกิดแกสท่ี

คอยๆเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาผานไป และคาปริมาณแกสท่ีเกิดขึ้น (ตาราง 28) โดยเมื่อส้ินสุดท่ี 24 
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ช่ัวโมงพบวา ถ่ัวฮามาตา (49.90 ml) มีแนวโนมการเกิดแกสสูงสุด รองลงมาคือ หญารูซ่ี,                  

ถ่ัวทาพระสไตโล และ หญากินนี (46.25, 39.00 และ 35.25 มิลลิลิตร ตามลําดับ) สอดคลองกับคา

การยอยไดของอินทรียวัตถุของถ่ัวฮามาตาในตาราง 7 ท่ีมีแนวโนมสูงท่ีสุด (76.60%) โดยมีคาสูง

กวาหญากินนี ,หญาขน, หญาสตารกราส และหญาจัมโบ (61.50, 52.43, 54.28 และ 53.92% 

ตามลําดับ) ท่ีรายงานโดยนฤมล (2541) ในสวนปริมาณแกสใน 24 ช่ัวโมงแรกของพืชหมักทั้ง 16 

Treatments พบวาหญารูซี่หมักกับถั่วทาพระสะไตโล ในอัตราสวน 50:50 ใสกากน้ําตาล 5 % (T6)   

มีคาสูงท่ีสุด 

 

5.2.2  การยอยไดของอินทรียวัตถุ (OMD) พลังงานใชประโยชนได (ME) และพลังงาน
สุทธิเพื่อการ  ใหนม (NEL) ของหญาและถั่วพืชอาหารสัตว 

 

 สวนหญาและถ่ัวหมักทั้ง 16 ชนิดนั้น มีคาการยอยไดของอินทรียวัตถุมีความแตกตางกัน 

(P<0.05) โดยหญารูซ่ีหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโล ในอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล (T5)          

มีแนวโนมของคาการยอยไดของอินทรียวัตถุสูงท่ีสุด (63.07 เปอรเซ็นต) และ หญากินนีสีมวงหมัก

กับถ่ัวทาพระสไตโลในอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล 5 % (T13) มีคาการยอยไดของ

อินทรียวัตถุต่ําท่ีสุด (44.23 เปอรเซ็นต) และมีคาการยอยไดของอินทรียวัตถุสูงกวาหญารูซ่ีหมัก

รวมกับกากน้ําตาล 5%, หญารูซ่ีหมักรวมกับกากน้ําตาล 5% + กากมะพราว 5%,  หญารูซ่ีหมักรวมกับ 

กากมะพราว 5%  และ หญารูซ่ีหมักรวมกับยูเรีย 3 % + รําละเอียด 3 % (49.72, 47.56, 46.99 และ 49.40% 

ตามลําดับ) ตามรายงานของสนธยา (2548)  

ในสวนของคา ME และ NEL เปนไปในทิศทางเดียวกับการยอยไดของอินทรียวัตถุคือ      

ถ่ัวฮามาตา (10.93 และ 6.61 MJ/kgDM ตามลําดับ) ในสวนของหญาและถ่ัวหมักก็เปนไปในทิศทาง

เดียวกันดังขางตน โดยหญารูซ่ีหมักกับถ่ัวทาพระสะไตโล ในอัตราสวน 50:50 ไมใสกากน้ําตาล 

(T5) (8.91 และ 5.22 MJ/kgDM ตามลําดับ) ดังแสดงในตาราง 31 ซ่ึงมีคาสูงกวาตนขาวโพดหมัก

รวมกับกากน้ําตาล 5%, ตนขาวโพดสด และหญาเนเปยรอยางมีนัยสําคัญ (ME เทากับ 8.83, 7.12 

และ 6.97 MJ/kgDM ตามลําดับ) (NEL เทากับ 5.01, 4.06 และ 3.88 MJ/kgDM ตามลําดับ) (P<0.05) 

ตามรายงานของสุนิตา (2551) ซ่ึงสอดคลองกับ สมสุข (2544) และ นฤมล (2541) ท่ีรายงานวาสาร

เสริมจําพวกคารโบไฮเดรตที่ละลายน้ํางาย เชนกากน้ําตาลจะสงผลตอปริมาณแกส การยอยได และ

พลังงานในพืชหมักใหสูงขึ้น และยูเรียจะทําใหพืชหมักมีสภาพเปนดางสูงซ่ึงทําใหพันธะใน

เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสถูกยอยสลายไดมากขึ้นสงผลใหมีคาพลังงานสูง (บุญลอม และคณะ, 
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2543) เชนเดียวกันกับรายงานของ Ibrahim et al. (1985) และ Wongsrikeao and Wanapat (1985) ท่ี

ไดศึกษาการใชฟางขาวธรรมดาเปรียบเทียบกับฟางขาวหมักยูเรีย 3% และ 6% พบวาฟางหมักยูเรีย 

3 และ 6% มีการยอยไดของวัตถุแหงและ ADF สูงกวาฟางธรรมดา 

 

5.3 การใชหญาผสมถั่วพืชอาหารสัตวเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับเลี้ยงโครีดนม 
 
 5.3.1 ปริมาณอาหารที่กินและปริมาณน้ํานมที่รีดได 

 ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดของโคทดลองกลุมท่ีไดรับหญารูซ่ีและถ่ัวฮามาตาเปนอาหาร

หยาบ (กลุมท่ี 1) (ตาราง 32) มีปริมาณอาหารที่กินตอวันสูงท่ีสุด คือ เทากับ 11.00 กิโลกรัมวัตถุ

แหง/ตัว/วัน ท้ังนี้เปนอาหารขน 1.80 กิโลกรัม อาหารหยาบแบงเปนหญา 5.40 กิโลกรัมวัตถุแหง/

ตัว/วัน, ถ่ัว 3.80 กิโลกรัมวัตถุแหง/ตัว/วัน มีปริมาณอาหารที่ไดรับต่ํากวาโคทดลองที่ไดรับหญา    

เนเปยรเปนอาหารหยาบ และกลุมท่ีไดรับตนขาวโพดฝกออนเปนอาหารหยาบ ซ่ึงท้ังสองกลุมมี

ปริมาณอาหารที่กินตอวันมีคาใกลเคียงกัน คือ เทากับ 11.67 และ 10.42 กิโลกรัมวัตถุแหง/ตัว/วัน 

ท้ังนี้เปนอาหารขนรวมอยูดวย 3.64 และ 3.50 กิโลกรัม ตามลําดับ ตามรายงานของสุนิตา (2551)    

ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากความนากินของพืชอาหารสัตวท่ีใหและความแตกตางของน้ําหนักโคทดลอง 

ทําใหปริมาณอาหารที่ไดรับแตกตางกันตามไปดวย 

จากการศึกษาปริมาณน้ํานมและองคประกอบทางเคมีของน้ํานม พบวา ปริมาณน้ํานมที่ได

เฉล่ียหลังทดลองในโคทดลองกลุมท่ีไดรับหญารูซ่ีและถ่ัวฮามาตา (กลุมท่ี 1) เปนอาหารหยาบ มีคา

สูงท่ีสุด (9.88 กิโลกรัมวัตถุแหง/วัน) ดังแสดงไวในตาราง 32 มีคาใกลเคียงกับโคทดลองกลุมท่ี

ไดรับหญาเนเปยรเปนอาหารหยาบ และกลุมท่ีไดรับตนขาวโพดฝกออนเปนอาหารหยาบ มีคา

เทากับ 8.86 และ 8.92 กิโลกรัม/ตัว/วัน หรือเทากับ 9.99 และ 10.36 กิโลกรัมวัตถุแหง/ตัว/วัน เมื่อ

ปรับที่ 4% ไขมันนม ตามลําดับ ตามรายงานของสุนิตา (2551) และยังมีคาใกลเคียงกับการทดลอง

เสริมและไมเสริมกากขาวมอลตสดในอาหารขน (10.00 และ 9.82กิโลกรัมวัตถุแหง/ตัว/วัน

ตามลําดับ) ท่ีรายงานโดยวิจิตรา (2549) ท้ังนี้อาจมาเนื่องจากโคทดลองไดรับปริมาณโภชนะ

ใกลเคียงกัน และเพียงพอตอการใหผลผลิตน้ํานมตามศักยภาพของโค สงผลใหโคสามารถใหน้ํานม

ตามปกติ สอดคลองกับเพ็ญศรี และคณะ (2539) ไดรายงานถึงการใชตนขาวโพดหมักรวมกับมัน

เสน 20%  และตนขาวโพดหมักรวมกับขาวโพดบด 20% เปรียบเทียบกับหญารูซ่ีหมัก ในโครีดนม 

ปรากฏวามีปริมาณน้ํานมเมื่อปรับที่ 4% ไขมันนม เทากับ 10.80, 9.65 และ 10.62% ตามลําดับ ซ่ึงมี

คาไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05)  
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จากการที่โคทดลองกลุมท่ี 3 และกลุมท่ี 4 ปริมาณน้ํานมที่ไดต่ํากวาโคทดลงกลุมท่ี 1 และ

กลุมท่ี 2 อาจจะเนื่องมาจากปริมาณอาหารที่ไดรับโดยเฉพาะในแงของสวนประกอบของโภชนะ

ไดแก พลังงานสุทธิเพื่อการใหนม และโปรตีนหยาบต่ํากวาท่ีควรจะไดรับ ซ่ึงจากการคํานวณโดย

อาศัยขอมูลจากการวิเคราะหตัวอยาง โคทดลองทั้ง 4 กลุม ควรไดรับพลังงานสุทธิเพื่อการใหนม

เทากับประมาณ 55.20, 55.20, 53.50 และ 53.90 MJ NEL ตอตัวตอวัน แตปรากฏวาจากอาหารที่โค

ทดลองกินทั้งหมด ไดรับพลังงานสุทธิเพื่อการใหนมดังนี้ 65.91, 51.01, 51.33 และ 41.64 MJ NEL 

ตอตัวตอวัน และในสวนของโปรตีนที่โคทดลองทั้ง 4 กลุมทดลองควรไดรับ คือ 1,117, 1,117, 

1,073 และ 1,084 กรัมตอตัวตอวัน แตจากการที่โคกินอาหารเขาไป ไดรับโปรตีนดังนี้ 1,320, 1,090, 

1,238 และ 1,089 กรัมตามลําดับ จากตัวเลขขอมูลท่ีไดจากการประเมินนี้ ทําใหทราบวาปจจัยสําคัญ

ท่ีทําใหโคนมทดลองในกลุมท่ี 2, 3 และ 4 ใหนมในปริมาณที่ต่ํากวากลุมท่ี 1 นาจะเปนผลมาจาก

การไดรับอาหารพลังงานที่ต่ํากวาความตองการจริงมาก แตในสวนของโภชนะโปรตีนที่โคทดลอง

ไดรับมีเพียงกลุมท่ี 2 ท่ีไดรับต่ํากวาความตองการมาก สวนกลุมท่ี 1, 3 และ 4 ไดรับเพียงพอตอ

ความตองการ 

ถาพิจารณาในแงของการใหอาหารขนสําหรับโคทดลอง จะพบวาในการทดลองครั้งนี้มี

การใหอาหารขนเฉล่ียเพียง 1.80 กิโลกรัม ซ่ึงนอยกวาจากรายงานของวิจิตรา (2549) และสุนิตา 

(2551) โดยเฉพาะจะนอยกวารายงานของสุนิตา (2551) ถึงประมาณ 2.0 กิโลกรัม ซ่ึงจะลดตนทุน

คาอาหารลงไปไดมาก จากการที่ใหโคทดลองกินหญาผสมถ่ัว (ในอัตราประมาณ 60:40) ในการ

ทดลองครั้งนี ้

 ถาใชอาหารขนตามปริมาณที่ใชตามขอเสนอแนะทั่วๆไปในอัตราอาหารขน 2 กิโลกรัมตอ

น้ํานม 1 กิโลกรัม ในกลุมท่ี1- 4 จะมีตนทุนเฉพาะคาอาหารขนเทากับ 41.00, 37.60, 25.00 และ 

27.50 บาท ตามลําดับ โดยยังไมไดคิดคาอาหารหยาบที่ใหโครีดนมกินในแตละตัว 

 

5.3.2 องคประกอบทางเคมีของน้ํานม 
 ในดานองคประกอบทางเคมีของน้ํานม พบวา ปริมาณไขมัน โปรตีน แลคโตส ปริมาณ

ของแข็งและปริมาณของแข็งท่ีไมรวมไขมันของโคทดลองทั้ง 4 กลุมมีคาไมแตกตางกัน (P>0.05) 

โดยกลุมท่ี 4 (ใชหญากินีสีมวงและถ่ัวทาพระสไตโลเปนอาหารหยาบ) มีปริมาณไขมันและปริมาณ

ของแข็งท้ังหมด  สูงท่ีสุด (5.81 และ 14.34 % ตามลําดับ) และมีคาใกลเคียงกับการรายงานของบวร 

และคณะ (2550) ท่ีใชหญาเนเปยรหมักในโครีดนม พบวา ปริมาณไขมัน และปริมาณของแข็ง

ท้ังหมดเทากับ 4.52 และ 13.26% ตามลําดับ แตปริมาณไขมันมีคาสูงกวาในการทดลองเสริมและไม

เสริมกากขาวมอลตสดในอาหารขนทีร่ายงานโดยวิจิตรา (2549) (3.92 และ 3.17% ตามลําดับ) ดังท่ี
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เมธาและฉลอง (2533) ไดรายงานวา การสรางไขมันในน้ํานมของโคนม จะใชกรดไขมันระเหยได

โดยเฉพาะกรดอะซิติก โคท่ีไดรับอาหารหยาบในปริมาณท่ีเหมาะสม ปริมาณกรดอะซิติกที่ผลิตได

จะสูง และปริมาณไขมันในน้ํานมจะขึ้นอยูกับปริมาณกรดอะซิติกที่ผลิตได  และจากเทอดชัย 

(2540) กลาววาไขมันนมมากกวา 50 เปอรเซ็นต สรางมาจากสวนของอาหารเยื่อใย  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


