
 
 

บทที่ 6 
 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการทดลอง 
 

1. การหมักหญาผสมถ่ัวพืชอาหารสัตวในอัตราสวนหญา : ถ่ัวพืชอาหารสัตว 75:25 และ 

50:50 โดยมีการเสริมและไมเสริมกากน้ําตาล 5 เปอรเซ็นต พบวา Treatment ท่ี12 (หญา

กินนีสีมวงหมักรวมกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 50 : 50 เปอรเซ็นตใสกากน้ําตาล 5 

เปอรเซ็นต) มีปริมาณโปรตีนสูงสุดเทากับ 14.26 % สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณ

โปรตีนตั้งแต 5.39-10.91 เปอรเซ็นต 

2. เยื่อใยหยาบ (CF) ของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวา Treatment ท่ี 13 (หญากินนีสีมวง

หมักรวมกับถ่ัวทาพระสไตโลอัตราสวน 75 : 25 เปอรเซ็นตไมใสกากน้ําตาล) มีคาสูงท่ีสุด

เทากับ 42.51 สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณเยื่อใยหยาบตั้งแต 30.80 – 41.00 เปอรเซ็นต 

3. ไขมัน (EE) ของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวา Treatment ท่ี 1 (หญารูซ่ีหมักรวมกับถ่ัว

ฮามาตาอัตราสวน 75 : 25 เปอรเซ็นตไมใสกากน้ําตาล) มีคาสูงท่ีสุด เทากับ 4.65 

เปอรเซ็นต สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณไขมันเทากับ 2.25 – 4.51 เปอรเซ็นต 

4. เถา (Ash) ของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวา Treatment ท่ี 15 (หญากินนีสีมวงหมัก

รวมกับถ่ัวทาพระสไตโลอัตราสวน 50 : 50 เปอรเซ็นตไมใสกากน้ําตาล) มีคาสูงท่ีสุด

เทากับ 12.68 สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณเถา 7.31 – 12.68 เปอรเซ็นต 

5. ไนโตรเจนฟรีเอ็กซแทร็ก (NFE) ของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวา Treatment 5 (หญา

รูซ่ีหมักรวมกับถ่ัวทาพระสไตโลอัตราสวน 75 : 25 เปอรเซ็นตไมใสกากน้ําตาล) มีคาสูง

ท่ีสุดเทากับ 47.28 เปอรเซ็นต สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณไนโตรเจนฟรีเอ็กซแทร็ก 

38.97 – 46.28 เปอรเซ็นต 

6. เยื่อใยท่ีละลายในกรด (ADF) ของพืชหมักทั้ง 16 Treatments พบวา Treatment 9 (หญา

กินนีสีมวงหมักรวมกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 75 : 25 เปอรเซ็นตไมใสกากน้ําตาล) มีคาสูง

ท่ีสุดเทากับ 54.69 47.28 เปอรเซ็นต สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณเยื่อใยท่ีละลายในกรด 

39.74 – 50.25 เปอรเซ็นต 
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7. เยื่อใยท่ีละลายในดาง (NDF) พบวา Treatment 8 (หญารูซ่ีหมักรวมกับถ่ัวทาพระอัตราสวน 

50 : 50 เปอรเซ็นตใสกากน้ําตาล 5 เปอรเซ็นต) มีคาสูงท่ีสุดเทากับ 50.05 เปอรเซ็นต สวน 

Treatments อ่ืนๆมีปริมาณเยื่อใยที่ละลายในดาง 36.13 – 48.50 เปอรเซ็นต 

8. ลิกนิน (acid detergent lignin, ADL) พบวา Treatment ท่ี 15 (หญากินนีสีมวงหมักรวมกับ

ถ่ัวทาพระสไตโลอัตราสวน 50 : 50 เปอรเซ็นตไมใสกากน้ําตาล) มีคาสูงท่ีสุดเทากับ 9.58

เปอรเซ็นต สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณลิกนิน 7.14 – 9.52 เปอรเซ็นต 

9. จากการประเมินดวยวิธีการ Organoleptic test พบวา หญากินนีสีมวงผสมกับกับถ่ัว            

ทาพระสไตโลทีอั่ตราสวน 50 : 50 เปอรเซ็นตใสกากน้ําตาล 5 เปอรเซ็นต (T16) มีคุณภาพ

ดีท่ีสุด รองลงมาไดแก Treatment 8, 9, 1, 3, 10, 12, 7 และ 15 ท่ีอยูในเกณฑด-ีดีมาก 

10. ปริมาณความเปนกรด – ดาง (pH) ของหญาและถ่ัวหมักที่อัตราสวนและสารเสริมท่ี

แตกตางกัน ปรากฏวาคาความเปนกรด – ดาง (pH) ของพืชหมักทั้ง 16 Treatment พบวามี

คาอยูในระดับที่ดี (ใกลเคียง 4.2) 

11. การสูญเสียโปรตีนของพืชหมักในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจน(NH3 – N) ของหญาและ

ถ่ัวหมักที่อัตราสวนและสารเสริมท่ีแตกตางกันพบวา Treatment ท่ี 12 (หญากินนีสีมวง

หมักรวมกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 50 : 50 เปอรเซ็นตใสกากน้ําตาล 5 เปอรเซ็นต) มีคาสูง

ท่ีสุด 10.28 สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณการสูญเสียโปรตีนของพืชหมักในรูปของ

แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3 – N)ท่ี 8.47 – 10.28 

12. ปริมาณแอมโมเนียท่ีเกิดขึ้น (NH3)ของหญาและถ่ัวหมักที่อัตราสวนและสารเสริมท่ี

แตกตางกัน พบวา Treatment ท่ี 9 (หญากินนีสีมวงหมักรวมกับถ่ัวฮามาตาอัตราสวน 75 : 

25 เปอรเซ็นตไมใสกากน้ําตาล) มีคาสูงท่ีสุด (0.72) สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณ

แอมโมเนียท่ี 0.35 – 0.67 

13. ปริมาณกรดอะซิติก (Acetic acid) และ กรดบิวทีริก (Butyric acid) ของพืชหมักทั้ง 16 

Treatments ในการทดลองครั้งนี้ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

14. ปริมาณกรดแลคติค (Lactic acid) ของหญาและถ่ัวหมักที่อัตราสวนและสารเสริมท่ีแตกตาง

กันพบวา Treatment ท่ี 8 (หญารูซ่ีหมักรวมกับถ่ัวทาพระสไตโลอัตราสวน 50 : 50 

เปอรเซ็นตใสกากน้ําตาล 5 เปอรเซ็นต) มีคาสูงท่ีสุด 2.73 สวน Treatments อ่ืนๆมีปริมาณ

กรดแลคติค (Lactic acid) ท่ี 1.95 – 2.73 
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15. การใชถ่ัวฮามาตาและถ่ัวทาพระสไตโลหมักรวมกับหญากินนีสีมวงและหญารูซ่ีใน
อัตราสวนที่ 50 : 50 เปอรเซ็นตนั้นจะสงผลใหคา Quality Score ของพืชหมักนั้นๆมีคาเลว

ลงเนื่องจากพืชตระกูลถ่ัวเมื่อผานกระบวนการหมักเปรี้ยวมักจะไดกรดบิวทีริคซ่ึงเราไม

ตองการและสงผลใหคา Quality Score มีคาต่ําลง 

16. การศึกษาหาคุณคาทางโภชนะดานพลังงานใชประโยชนได (Metabolizable Energy -ME) 

และพลังงานสุทธิ (Net Energy Lactation – NEL) พบวาหญากินนีสีมวง หญารู ซ่ี               

ถ่ัวฮามาตา และถ่ัวทาพระสไตโลมี ME เทากับ 7.11, 9.63, 10.93 และ 8.52 MJ/กิโลกรัม

วัตถุแหงตามลําดับ และมีคา NEL เทากับ 3.96, 5.72, 6.61 และ 4.92 MJ/กิโลกรัมวัตถุแหง

ตามลําดับ ในสวนของหญาหมักผสมถ่ัวในอัตราสวนตางๆกัน มีคาการยอยไดของ

อินทรียวัตถุอยูในชวง 44.23-63.67 % มีคา ME 5.60- 8.91 MJ/กิโลกรัมวัตถุแหง และมีคา

ของ NEL อยูในชวง 2.91-5.22 MJ/กิโลกรัมวัตถุแหง 

17. การศึกษาการใหหญาผสมถ่ัวเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับโครีดนม พบวาในการใหหญา

รูซ่ีผสมถ่ัวฮามาตามีปริมาณการกินไดสูงสุด (11.00 กิโลกรัมวัตถุแหง) ทําใหมีปริมาณ

น้ํานมเฉล่ีย (4 % FCM) สูงสุด (9.88 กิโลกรัม/วัน) รองลงมาไดแก การใหหญารูซ่ีผสมกับ

ถ่ัวทาพระสไตโล ซ่ึงมีปริมาณอาหาร ท่ีกินได 9.40 กิโลกรัมวัตถุแหงและปริมาณนมที่รีด

ได (4 % FCM) เทากับ 9.06 กิโลกรัม/วัน 

18. การศึกษาการใหหญาผสมถ่ัวเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับโครีดนม พบวาองคประกอบ

ทางเคมีของน้ํานม ไดแก ไขมัน โปรตีน แลคโตส ปริมาณของแข็งท้ังหมด และปริมาณ

ของแข็งท่ีไมรวมไขมัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุมท่ี 4 มีปริมาณ

ไขมัน และปริมาณของแข็งท้ังหมดสูงท่ีสุด (5.81% และ 14.34 % ตามลําดับ) สวนโปรตีน 

กลุมท่ี1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 และกลุมท่ี 4 มีคาเทากับ 3.10, 3.37, 3.25 และ 3.35 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ ในสวนของปริมาณแลคโตสนั้น กลุมท่ี 1 มีคาสูงท่ีสุด (4.52 %) และ กลุมท่ี 3 มี

คาต่ําท่ีสุด (4.33 %) และปริมาณของแข็งท่ีไมรวมไขมัน ของกลุมท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีคา

เทากับ 8.31, 8.56, 8.28 และ 8.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

19. ซ่ึงจากผลการทดลองที่ 3 ทําใหเห็นไดวา T1 หญารูซ่ีผสมถ่ัวฮามาตา เหมาะสมที่จะ

นําไปใชใชประโยชนท่ีสุด 
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6.2 ขอเสนอแนะ 
 

1. การใชถ่ัวฮามาตาและถ่ัวทาพระสไตโลหมักรวมกับพืชหมักอ่ืนๆ ในปริมาณที่มากไปจะ

สงผลทําใหคุณภาพของหญาหมัก (Quality Score) มีคาต่ําลงซ่ึงหากตองการใชหมัก

รวมกับพืชหมักอ่ืนๆสมควรใชในปริมาณไมเกิน 25 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะทําใหคุณภาพของ

หญาหมักดีขึ้นได 

2. วัสดุท่ีใชในการหมักหญาถ่ัวในครั้งนี้คือถังขนาดความจุ 120 ลิตร ท่ีมีฝาปดพรอมเข็ม

ขัดล็อก ซ่ึงตนทุนของถังคอนสูงแตสามารถใชไดทนทานหลายปจัดเก็บและเคล่ือนยายได

งายจึงนาจะเหมาะกับพืชท่ีจะนํามาหมักที่มีความฟามนอย เพราะจะทําใหไดน้ําหนักตอถัง

สูง ใชปริมาณถังนอยลง งายตอการอัดใหแนน และปดใหสนิท 

3. ในการทดลองตรวจสอบคุณภาพของพืชหมักควรทําพืชหมักที่เปน lab scale แยกจากกลุม

ท่ีจะใชเล้ียงจริงในการทดลองไวเพื่อการตรวจคุณภาพโดยเฉพาะ เนื่องจากเมื่อเปดถังหมัก

แลวถาไมมีการนํามาเล้ียงโคหรือใชไมหมดภายใน 1 สัปดาหคุณภาพของพืชหมักจะ

เปล่ียนไป ทําใหไดขอมูลของลักษณะทางกายภาพและ quality score ท่ีคาดเคล่ือนได 

4. การบรรจุพืชหมักลงถังหมักควรมีการอัดใหแนน และปดใหสนิทใหอากาศเขาใหนอยท่ีสุด 

ถาไมเชนนั้นจะทําใหเกิดการเนาเสีย หรือเกิดเชื้อราในพชืหมักได 

5. ขั้นตอนในการอัดแนนลงถังหมักส้ินเปลืองแรงงานและใชเวลานานมากเกษตรกรบางราย

ท่ีมีแรงงานไมมากนักอาจมีปญหาในการทําพืชหมักในปริมาณมากพอสมควร 


