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บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพและการประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม ซ่ึงมีหญ้าแพงโกล่า 

หมัก 6 สูตร คือ หญ้า 1 หญ้าแพงโกล่าหมักปกติ หญ้าหมัก 2 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริมกากนํ้าตาล 4 เปอร์เซ็นต์ หญ้าหมัก 3 
หญ้าแพงโกล่าหมักเสริมหัวเช้ือสายพันธุเดิมในปริมาณ 106 cfu/กรัมหญ้าแพงโกล่าสด หญ้าหมัก 4 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริม 
หัวเชื้อพันธุกลายที่ผ่านการฉายรังสีในปริมาณ 106 cfu/กรัมหญ้าแพงโกล่าสด หญ้าหมัก 5 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริม 
กากน้ําตาล 4 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับหัวเช้ือสายพันธุเดิมในปริมาณ JO6 cfu/กรัมหญ้าแพงโกล่าสด หญ้าหมัก 6 หญ้าแพงโกล่า r 
หมักเสริมกากนํ้าตาล 4 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับหัวเช้ือพันธุกลายในปริมาณ 106 cfu/กรัมหญ้าแพงโกล่าสด เพ่ือศึกษาคุณภาพ 
ห ญ ้าห ม ัก แ ต ่ล ะ ช น ิด  ความน่ากินและปริมาณการกินได้ ตลอดจนประสิทธิภาพการเจริญเติบโต โดยใช้โคนมเพศเมีย ระยะ 
รุ่น น้ําหนักเฉล่ีย 200 -  300 กิโลกรัม จำนวน 18 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยสุ่มโคออกเป็น 6 กลุ่ม 
กฺารทดลองๆ ละ 3 ตัว ผลการทดลองพบว่าหญ้าหมักท่ีใส่หัวเชื้อจะทำให้ความกรดด่างลดลงอย่างรวดเรีว ปริมาณการกินได้ 
ในรูปวัตถุแห้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p< 0.01) โคทดลองที่ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 1 มีปริมาณการ 
กินได้สูงสุด ตามด้วยหญ้าหมักชนิดท่ี 5 6 4 3 และ 2 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 8.81 7.58 7.06 6.05 4.88 4.19 กิโลกรัมต่อวัน 
ตามลำดับ ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งต่อนํ้าหนักตัวและน้ําหนักเมตาบอลิก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทาง 
สถิติ (P < 0.01) ซ่ึงพบว่า โคที่ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 1 มีค่าสูงสุดด้วยเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงนํ้าหนักตัว 
พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P > 0.05) ปริมาณยูเรียไนโตรเจน กลูโคส และฮอร์โมนไตรไอโอ 
โดธัยนีน ในเลือดมีค่าแตกต่างกันอย่างไม,มีนัยสำคัญ (P > 0.05) ระดับฮอร์โมนไตรไอโอโดธัยนีนในเลือดมีค่าสูงสุด 
หลังจากให้อาหาร 4 ชั่วโมง ของโคที่ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 2 (149.33 mg/dl) (P < 0.05) แม้ว่าโคที่รับหญ้าหมักชนิดที่ 1 5 
และ 6 จะมีปริมาณการกินได้สูง แต่หากพิจารณาชนิดท่ี 4 แล้วจะพบว่าปริมาณการกินของโคในกลุ่มนีแตกต่างกันอย่างไมม 
นัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มอ่ืน ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตของโคกลุ่มนีสูงกว่าโคกลุ่มอื่นๆ แต่แตกต่างกันอย่างไม'มี 
นัยสำคัญทางสถิติ ดังน้ัน หากพิจารณาโดยรวมจะพบว่าหญ้าหมักในกล่มท่ี 4 ท่ีเสริมหัวเชือพันธุกลายในปริมาณ 106 cfu/ 
กรัมหญ้าแพงโกล่าสด จะเป็นกลุ่มท่ีเตรียมง่าย จึงเป็นกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับการเตรียมหญ้าหมัก
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Abstract
Various kinds of Pangola silage ensiled with molasses and 2 types of silage innoculant (wild and mutant types). 

There were 6 recipes consisting of Treatment 1 : Pangola silage, Treatment 2: Pangola ensiled with molasses 4%w/w, 
Treatment 3 ะ Pangola ensiled with 106 cfu wild type innoculant /gmPangola, Treatment 4 : Pangola ensiled with 106 cfu 
mutant type innoculant/gmPangola, Treatment 5 ะ Pangola ensiled with 106 cfu wild type innoculant/gmPangola and 
molasses 4%w/w, Treatment 6 : Pangola ensiled with 106 cfu mutant type innoculant/gmPangola and molasses 4%w/w. 
After 21 days of fermentation, silage sample was taken for nutritive value analysis. Preference testing on all silage recipes 
was studied using 18 dairy yearlings, aged 10-12 months old and weighed 200-300 kg, at 6 treatments with 3 animals each 
for 21 days in a Complete Randomized Design. The results did show that Treatment 1 had higher dry matter intake than 
those consisted of silage innoculant. However, when taking bodyweight changes and blood metabolites into account, 
Treatment 4 : Pangola ensiled with 106 cfu mutant type innoculant/gmPangola, has an advantage on the ease of making 
process. Then, it is concluded that Treatment 4 is the most appropriate method to improve silage quality.
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คำนำ
ปิจธุบันอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมไต้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ส่งผลตามมาก็คือ การขาดแคลนพืช 

อาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงท่ีพืชอาหารสัตว์มีคุณภาพต่ําและมีปริมาณน้อย จึงมีการเก็บถนอม 
พืชอาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝนในรูปของหญ้าแห้งและหญ้าหมัก แต่การทำหญ้าแห้งมีป็ญหาเกี่ยวกับการทำ 
เนื่องจากมีฝนตก แดดน้อย ทำให้ตากหญ้าไม,ได้ การทำหญ้าแห้งจึงทำได้ลำบาก ดังน้ัน จึงมีการทำพืชหมักแทนการทำ 
หญ้าแห้งเพ่ือแก้ใ]ญหาดังกล่าว การทำหญ้าหมักมีการใช้แบคทีเรียกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการหมัก เพิ่มคุณค่าทางโภชนะ และลดใ]ญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตหญ้าหมักเช่น การเกิดกลิ่นนํ้าสัม การเกิดกลิ่น 
แอลกอฮอล์เป็นด้น ปีญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดจากปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกในกระบวนการเริ่มต้นการหมักที่ตํ่าเกินไป 
(Cecava, 1995) โดยอาศัยการทำงานของแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อลดระดับความเป็นกรดด่าง (pH) ในระดับที่จุลินทรีย์ที่ 
เป็นสาเหตุของการเสือมเสียของพืชอาหารสัตว์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (อำนาจ, 2546) ซ่ึงการเติมจุลินทรีย์จะช่วยเพ่ิม 
ปริมาณกรดแลคติก ทำให้พืชหมักมีความน่ากิน มีผลต่อการกินได้และปริมาณน้ํานมเพ่ิมขืน (Weinberg and Muck, 1996)

หญ้าแพงโกล่า {D ig itaria  er ia n th a ) เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลำต้นเล็กไม่มีขน มีใบดก อ่อนบุ่ม มีลำด้นกึ่งนอน 
กึ่งเลื้อยยาว 40 -  60 เซนติเมตร มีปล้องจำนวน 7-13 ปล้อง แต่ละปล้องยาว 3-8 เซนติเมตร แตกรากและหน่อตามข้อ 
ต้นอ่อนต้ังตรง เมื่ออายุมากขึ้นต้นจะทอดนอนไปตามผิวดิน ลำต้นมีลักษณะเรียวเล็กยาวประมาณ 12-19 เซนติเมตร กว้าง 
ประมาณ 4 มิลลิเมตร กาบใบยาว 2-6 เซนติเมตร (กรมปศุสัตว์, 2546) พืชที่เหมาะส่มสำหรับการทำหญ้าหมักต้องมีระดับ 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายนี้าไต้ไมตากว่า!ร เปอร์เซนต์ของวัตถุแห้ง ซึ่งหญ้าแพงโกล่าในส่วนลำต้นมี 6.5 -  12.2 เปอร์เซ็นต์ 
และใบมี2 .3 -4 .1  เมื่อเฉลี่ยแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่าดังนั้นการหมักจึงจำเป็นต้องเติมสารเสริมเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ 
หมักที่เร็วข้ึน (สายัณห์, 2547) ดังนั้นการเสริมหัวเชื้อเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงหญ้าแพงโกล่าหมัก 
ทำให้มีคุณภาพดี สัตว์ไต้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถลดต้นทุนแก่เกษตรกรผู้เล้ียงอีกทางหน่ึง



อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
นำหญ้าแพงโกล่าอายุ 60 วัน สับให้มีขนาด 2 - 3  เซนติเมตร เพ่ือทำหญ้าหมักจำนวน 6 สูตร คือ Silage 1 

หญ้าแพงโกล่าหมักปกติ Silage 2 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริมกากนำตาล 4 เปอร์เซ็นต์ Silage 3 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริมหัว 
เชื้อสายพันธุเดิมในปริมาณ 106 cfu/กรัมหญ้าแพง'โกล่าสด Silage 4 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริมหัวเชื้อพันธุกลายในปริมาณ 
106 cfu/กรัม หญ้าแพงโกล่าสด Silage 5 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริมกากนำตาล 4 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับหัวเชือสายพันธุเดิมใน 
ปริมาณ 106 cfu/กรัมหญ้าแพง'โกล่าสด Silage 6 หญ้าแพงโกล่าหมักเสริมกากนํ้าตาล 4 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับหัวเช้ือพันธุกลาย 
ในปริมาณ 106 cfu/g หญ้าแพงโกล่าสด โดยหมักในถุงหมักขนาด 25 กิโลกรัม สำหรับเลี้ยงโคทดลอง เก็บตัวอย่างหญ้า 
แพงโกล่าหมักที่อายุ 21 วัน เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ ได้แก่ ความช้ืน วัตถุแห้ง และโปรตีน ด้วยวิธี Proximate 
analysis (A.O.A.C., 1990) วิเคราะหผนังเซลล (Neutral detergent fiber, NDF) ลิกโนเซลลูโลส (Acid detergent fiber, ADF) 
ด้วยวิธี Detergent method (Goering and Van soest, 1970) คารโบไฮเดรตทละลายได้ในนำ (Water soluble carbohydrate, 
WSC) ด้วยวิธี phenolsulfuric acid ตามวิธีการของ Dubios et al. (1956) และความเป็นกรดด่าง ตามวิธีของ Bolsen et al. 
(1990) นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย GLM เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์โดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS (1998)

ศึกษาการกินได้ของหญ้าแพงโกล่าหมัก โดยใช้โคนมเพศเมีย ระยะรุ่น น้ําหนักเฉล่ีย 150 -  200 กิโลกรัม จำนวน 
18 ตัว โดยสุ่มโคออกเป็น 6 กลุ่มการทดลองๆ ละ 3 ตัว เลี้ยงในคอกขังเด่ียวท่ีมีน้ํา และแร่ธาตุให้กินตลอดเวลา ให้หญ้าหมัก 
วันละ 4 คร้ัง 08.00 น. 13.00 น. 16.00 น. และ 19.00 น. ทำการบันทึกปริมาณหญ้าหมักที่ให้และปริมาณที่เหลือ การ 
เปล่ียนแปลง'ของน้ําหนักตัวเร่ิมต้นและส้ินสุดการทดลอง เก็บตัวอย่างเลือดจากเสันเลือดดำท่ีคอ ช่วงก่อนให้อาหารในตอน 
เช้า และหลังกินอาหาร 4 ชั่วโมง ทั้งก่อนและหลังการทดลอง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณยูเรียในเลือด (Blood urea 
nitrogen:BUN; Tiffany และคณะ, 1972) กลูโคสในเลือด (Blood glucose:BG; Slein, 1963) และฮอร์โมนไตรไอโอธัยโรนีน 
(Triiodothyronine:T3) ด้วย T3 Diagonostic Products Corporation, Los Angles, CA, USA นำข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ความ 
แปรปรวนด้วย GLM เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ด้วย 
โปรแกรมสำเร็จรูป SAS (1998)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. คุณภาพและองค์ประกอบของหญ้าแพงโกล่าหมัก

องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าแพงโกล่าหมัก (Table 1) เมื่อเปิดปากถุงหมักจะพบเชื้อราและยีสต์เล็กน้อยบริเวณ 
ปากถุง เมื่อนำชินส่วนนีออกก็จะเป็นส่วนของหญ้าหมักที่ดี สีของหญ้าหมักในทุกทรีทเมนต์มีสีนํ้าตาลเหลือง มีกล่ินหอม 
เปรียวของกรดแลคติก เนือแน่น ไม,จับตัวเป็นก้อน ไม่เมือกลื่น วัตถุแห้งของหญ้าหมักทุกชนิดต่างมีค่าสูง พืชที่จะนำมา 
หมักต้องมีวัตถุแห้งประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้มีการสูญเสียนํ้าหมัก (Seepage) ออกมาน้อยลง(วิโรจน์, 2546) พืช 
หมักควรมีความชืนอยู่ระหว่าง 60-67 เปอร์เซ็นต์ (เมธา, 2533) ความเป็นกรดด่างของหญ้าหมักชนิดท่ี 1 สูงกว่าชนิดท่ี 3 5 4
6 และ2 ความเป็นกรดด่างของหญ้าหมักชนิดที่ 1 สูงกว่าชนิดที่3 5 4 6 และ2 มีค่าเท่ากับ 4.96 4.93 4.31 4.19 4.15 
ตามลำดับ พืชหมักท่ีดีควรมีความเป็นกรดด่างน้อยกว่า 4.5 และพืชหมักที่มีความเป็นกรดด่างมากกว่า 5.1 จัดว่ามีคุณภาพเลว 
(Narang and Balwani, 1974; Church, 1986) และระดับความเป็นกรดด่างที่น้อยกว่า 4.2 จะทำให้จุลินทรีย์ทุกชนิด



ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และขณะเดียวกันปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ทุกชนิดก็ไม,สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ทำให้คุณภาพของ 
พืชหมักคงท่ี (Skerman and Rivers, 1990) การเพิ่มปริมาณแบคทีเรียในระต้นของการหมักจะทำให้ระดับความเป็นกรดด่าง 
ลดลงอย่างรวดเร็ว และมีค่าความเป็นกรดมากกว่าการหมักโดยวิธีธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ (อำนาจ, 2546) สำหรับ 
คุณค่าทางโภชนะ ระดับโปรตีนในหญ้าหมักชนิดที่ 5 6 2 4 1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 8.12 8.12 7.98 7.78 7.32 และ 6.85 
ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าระดับโปรตีนในหญ้าแพงโกล่าหมักมีค่าสูงกว่าชนิดที่ไม่มีการเติม เป็นผลมาจากหัวเชือที่เติม
มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่สูงถึง 12-15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหญ้าหมักชนิดท่ี 3 ที่มีระดับโปรตีนตํ่าสุด อาจเป็นผลของ 
การหมักมีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียโปรตีนเพื่อสร้างแอมโมเนียระหว่างการหมัก (Norton, 1994) หญ้าแพงโกล่าหมัก 
ทุกชนิดมีองค์ประกอบเยื่อใยที่ใกลํ้'เคียงกัน ระดับคาร์โบไฮเดรตที่ละลายนำได้จะมีสูงในหญ้าแพงโกล่าหมักที่มีการเสริม 
กากนำตาลร่วมด้วย ซ่ึงการทำหญ้าหมักจะต้องคำนึงถึง WSC เป็นสำคัญ เพราะ WSC จะช่วยในกระบวนการหมักและทำ 
ให้เกิดกรดที่ต้องการ (McCullough, 1972) การเสริมกากนํ้าตาลเพ่ือเพ่ิมปริมาณ WSC ทำให้ระดับความเป็นกรดด่างตํ่าลง 
และเพ่ิมปริมาณกรดแลคติก ช่วยลดปริมาณกรดอะซีติก และบิวทีริกที่ไม่ต้องการในกระบวนการหมัก (Sibunda et a l, 1997) 
ปริมาณกรดแลคติก พบว่าหญ้าหมักชนิดท่ี 6 ซึ่งเป็นหญ้าหมักท่ีเติมหัวเชื้อกลายพันธุร่วมกับกากนิ้าตาลมีค่าสูงสุด คือ 7.19 
เปอร์เซ็นต์ พืชหมักที่ดีจะประกอบด้วยกรดแลคติก 3-13 เปอร์เซ็นต์ กรดอะซีติค กรดบีวทีริกน้อยกว่า น้อยกว่า 0.12 
เปอร์เซ็นต์ และแอมโมเนียไนโตรเจน น้อยกว่า 11 เปอร์เซนต์ของไนโตรเจนทังหมด (สายัณห์,2540)

Table 1 Chemical composition of various type of pangola silage

composition, %DM Pangola silage
Silage 1 Silage 2 Silage 3 Silage 4 Silage 5 Silage 6

DM 41.73 25.17 30.26 37.59 44.56 36.18
CP 7.32 7.98 6.85 7.78 8.12 8.12
ADF 49.6 39.57 42.8 41.78 40.54 45.23
NDF 72.96 67.75 71.65 72.3 63.4 67.56
WSC 3.21 6.64 3.48 3.78 6.63 6.70

n h 3-n 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
pH 4.96 4.00 4.93 4.19 4.31 4.15
Lactic acid 0.91 4.38 1.54 1.22 4.33 7.19
Acetic acid 1.19 0.30 0.93 0.62 0.83 0.79
Butyric acid 0.5 0.07 0.37 0.26 0.07 0.20

D M  =  d r y m a th e r  C P  =  c ru d e  p ro te in  A D F  =  A c id  d e te rg e n t fiber

N D F  =  N e u tra l  d e te rg e n t f ib e r  W S C  =  W a te r  so lu b le  c a rb o h y d ra te



2. ปริมาณการกินได้และประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
จากการทดลองพบว่าปริมาณการกินได้ของหญ้าหมักในแต่ละสูตรมีปริมาณการกินได้ในสภาพสดแตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาในรูปวัตถุแห้งพบว่าปริมาณการกินได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง 
(P < 0.01) โคทดลองที่กินหญ้าหมักชนิดที่ 1 มีปริมาณการกินได้สูงสุด ตามด้วย หญ้าหมักชนิดท่ี 5 ,6 ,4 ,3 และ 2 ซ่ึง 
มีค่าเท่ากับ 8.81 , 7.58 , 7.06 , 6.05 , 4.88 , 4.19 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ ปริมาณการกินได้ต่อนำหนักตัว และปริมาณ 
การกินได้ของวัตถุต่อนำหนักเมทาบอลิก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิง (P < 0.01) ปริมาณการกินได้ต่อนำหนักตัว 
และปริมาณการกินได้ของวัตถุต่อนํ้าหนักเมทาบอลิกมีค่าสูงสุดในโคทดลองที่ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3.15 
เปอร์เชนต์นํ้าหนักตัว และ 128.09 กรัมต่อนํ้าหนักตัว075 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักตัวโคที่ได้รับหญ้าแพงโกล่า 
หมัก พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โคที่ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 1, 2 ,3, 4, 5 และ 6 มีการเปลี่ยนแปลง 
นํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโต 16.33 11.67 13.67 17.00 17.67 และ 14.33 กิโลกรัม และ 0.78 0.56 0.65 0.81
0.84 และ 0.68 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ (Table 2) ซึ่งเป็นอัตราการเจริญเติบโตของโครุ่นโดยเฉลี่ย 0.7-0.8 กิโลกรัม 
ต่อตัว (NRC, 2001)

ชีวเคมีทางเลือดของโคท่ีได้รับหญ้าหมักชนิดต่าง ๆ (Table 3) พบว่า ปริมาณยูเรีย -ไนโตรเจนและค่ากลูโคสใน 
กระแสเลือดของงานทดลองครังนีมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โครุ่นควรมีค่าความเข้มข้นของยูเรีย -ไนโตรเจน 
ในเลือดเฉล่ีย 7 - 8  มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (Preston e t a l, 1978) ยูเรีย-ไนโตรเจนที่สูงเกินไปบ่งบอกถึงการใช้ประโยชน ์
จากอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Nousiainen et al, 2004) ค่ากลูโคสในกระแสเลือดที่วัดหลังจากโคที่ได้รับหญ้าหมักทั้ง
6 ทรีทเมนต์ 4 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 67.87, 63.83, 69.60, 61.47, 64.23 และ53.33 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ตามลำดับ ระดับปกติ 
ของกลูโคสในกระแสเลือดของสัตว์เคียวเอืองคือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับ 40-60 
มิลลิกรัมเปอร์เชนต์ เฬ่ือให้เนื้อเยื่อทำหน้าท่ีได้ตามปกติ ปริมาณกลูโคสจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอนที่ 
สร้างจากตับอ่อน (เมธา, 2533) ซึ่งจะส่งผลให้ระดับกลูโคสในเลือดอยู่ในระดับปกติ สัตว์จะใช้กลูโคสเป็นแหล่งพลังงาน 
นอกจากนันการเพ่ิมของ growht hormone จะมีผลต่อการเพิ่มกลูโคสในเลือด (Dawson e t al, 1998)

ระดับฮอร์โมนไตรไอโดธัยโรนีน มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ค่าสูงสุดเมื่อโคได้รับหญ้าหมัก 
ชนิดที่6 มีค่าเท่ากับ 149.33มิลลิกรัมเดลชิลิตร ฮอร์โมนไตรไอโดธัยโรนีนมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพลังงาน 
ควบคุมอัตราเมตาบอลิชึมพืนฐาน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเครต ไขมัน และวิตามิน และยังมีผลต่อระบบการทำงานใน 
ร่างกาย เช่น ระบบหัวใจ ระบบการย่อยอาหาร และการระบายความร้อน (Dunlop, 1991) ระดับปกติของฮอร์โมน 
ไตรไอโดธัยโรนีนอยู่ในช่วง 90-190 มิลลิกรัมเดลชิลิตร นํ้าหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงของสัตว์มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมน 
ไตรไอโดธัยโรนีน (Minson, 1990)



Item Silage type
silage 1 silage2 silage3 silage4 silage5 silage6

Intitial weight, kg 266.67 ± 42.62 265.33 ± 36.20 270.67 ±38.19 286.33 ±26.28 269.33 ± 22.26 293.67 ± 24.22
Final weight, kg 283.00 ±44.29 277.00 ±35.34 284.33 ±35.60 303.33 ±26.59 287.00 ±20.55 308.00 ± 19.55
Weight gain, kg 16.33 ± 1.76 11.67 ±4.41 13.67 ±2.96 17.00 ±0.58 17.67 ± 1.76 14.33 ±5.21
Weight change, kg/d 0.78 ±0.08 0.56 ±0.21 0.65 ±0.14 0.81 ±0.03 0.84 ± 0.08 0.68 ±0.25
Feed intake kg/d 21.10 ± 2.51 16.63 ± 1.13 16.13 ± 1.16 16.10 ± 0.15 17.00 ±0.10 19.50 ±0.36

Dry matter intake,kg/head/d 8.81 ± 1.05“ 4.19 ± 0.2811 4.88 ± 0.35de 6.05 ± 0.06cd 7.58 ± 0.04ab 7.06 ± 0.13bc

BW, % 3.15 ± 0.12" 1.57 ± 0.24d 1.76 ± 0.19cd 2.03 ± 0.20๗ 2.67 ± 0.22ab 2.31 ±0.1 lbc

g/BW0'75 128.09 ± 1.60“ 63.29 ±7.91c 71.60 ±5.96dc 84.19 ±6.37cd 107.93 ±7.39b 96.34 ± 3.10bc
B W  =  b o d y  w e ig h t 

±  rS tan d a rd  d e v ia tio n  

°bcd'  M e a n  w ith in  the  sa m e  lin e  b e a rin g  d if fe re n t  su p e rs c r ip ts  d if f e r  (p  < 0 .0 1 )



Item Silage type
silage 1 silage 2 silage 3 silage 4 silage 5 silage 6

Blood metabolites 
Control
BUN, mg% 6.32 ±0.41 7.81 ±0.70 8.69 ± 1.13 7.35 ± 1.46 8.39 ± 1.00 8.08 ±0.61
Bg, mg% 60.60 ±2.86 70.20 ± 12.66 62.73 ± 4.60 73.40 ±3.47 67.43 ± 2.24 65.10 ±2.40
at 0 hr
BUN, mg% 6.53 ±1.12 4.01 ±0.31 4.70 ± 1.60 5.82 ± 1.17 5.69 ±2.12 5.45 ±1.56
Bg,mg% 58.77 ±0.90 53.23 ±2.21 60.17 ±0.50 52.77 ±2.19 57.07 ±5.10 49.70 ±8.34
T3, mg/dl 66.00 ± 1.00 78.33 ±2.03 78.33 ± 12.67 72.67 ±6.33 81.33 ± 1.76 100.00 ±12.22
at 4 hr
BUN, mg% 8.05 ± 1.68 7.89 ± 1.86 6.31 ±2.28 6.99 ± 1.76 7.94 ± 1.42 6.25 ±1.10
Bg,mg% 67.87 ±2.83 63.83 ±2.39 69.60 ± 1.94 61.47 ±3.90 64.23 ±5.14 53.33 ±6.65
T3,mg/dl_______________________________________________________________________________________________________100.00 ± 10.02b 124.33 ± 2.91ab 106.67 ± 11.22b 99.67 ±13.35b 116.67 ±4.18b 149.33 ± 7.06“

B U N  =  B lo o d  u re a  n i tro g e n  B G  =  B lo o d  g lu c o se  T 3  =  T riio d o th y ro n in e  

±  ะ S ta n d a rd  d e v ia tio n

"b M e a n  w ith in  th e  s a m e  lin e  b e a rin g  d if fe re n t  su p e rs c r ip ts  d if fe r  (p  <  0 .0 5 )



ส!ปผลการทดลอง
หญ้าหมักที่ใส่หัวเช้ือจะทำให้ค่าความเป็นกรดด่างลดลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณการกินได้ในรูปวัตถุแห้งแม้จะสูงสุด 

ในโคทดลองที่ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 1 ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งต่อนํ้าหนักตัวและนํ้ๅหนักเมตาบอลิกสูงในโคที ่
ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 1 แต่เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักตัวปริมาณยูเรียไนโตรเจน กลูโคส และฮอร์โมนไตรไอ 
โอโดธัยนีนในเลือดพบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับปริมาณยูเรียไนโตรเจน กลูโคส และ 
ฮอร์โมนไตรไอโอโดธัยนีนในเลือดมีค่าแตกต่างกันอย่างไม,มีนัยสำคัญ ระดับฮอร์โมนไตรไอโอโดธัยนีนในเลือดมีค่ๅสูงสุด 
หลังจากให้อาหาร 4 ชั่วโมง ของโคที่ได้รับหญ้าหมักชนิดที่ 2) แม้ว่าโคที่รับหญ้าหมักชนิดที่ 1 5 และ6 จะมีปริมาณการกิน 
ได้สูง แต่หากพิจารณาชนิดที่ 4 แล้วจะพบว่าปริมาณการกินของโคในกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับ 
กลุ่มอื่น ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตของโคกลุ่มนี้สูงกว่าโคกลุ่มอื่นๆแต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ
ดังน้ัน หากพิจารณาโดยรวมจะพบว่าหญ้าหมักในกลู่มที่ 4 ที่เสริมหัวเชื้อพันธุกลายในปริมาณ 106 cfu/g หญ้าแพงโกล่าสด 
จะเป็นกลุ่มท่ีเตรียมง่าย จึงเป็นกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับการเตรียมหญ้าหมัก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนีได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาการผลิตนม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสัตว์ทดลอง และขอขอบคุณ รศ.ดร.อาภรณ์ วงศ์วิจารณ์ และ
รศ.ดร.นงพงา คุณจักร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่ีช่วยเตรียม 
เชือแลกติกกลายพันธุใช้ในการทดลองครั้งนี ขอขอบคุณ คุณนิรันดร หมึกแดง และคุณศิริรัตน์ บัวผัน ที่ช่วยสนับสนุน 
ทางวิชาการอย่างดีย่ิง
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