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บทคัดย่อ
การทดลองใช้หญ้าแพงโกล่าท่ีหมักร่วมกับหัวเชือและหญ้าแพงโกล่าตัดสดในการเล้ียงแม่โครีดนมลูกผสมโฮล1?ไตน์ 

แม่โคกลางระยะการให้นม (ให้นมมาแล้ว 60 วัน) จำนวน 10 ตัว ถูกแบ่งเข้าแผนการทดลองแบบ Group comparison โดย 
แบ่งแม่โคออกเป็น 2 กลุ่มการทดสองๆ ดะ 5 ตัว กลุ่มการทดลองท่ี 1 ให้แม่โคนมกินหญ้าตัดสดอย่างเต็มที่ ส่วนแม่โคใน 
กลุ่มการทดลองที่ 2 กินหญ้าหมักที่หมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรีย L a c to b a c i lu s  s p p . (MC 8 และ MR 4) อย่างเต็มท่ี 
เช่นเดียวกัน แม่โคทุกตัวจะได้รับอาหารข้นโปรตีน 16.4% เสริมในอัตราอาหารข้น 1 กก.ต่อผลผลิตนม 3 กก. รวมท้ัง 
ได้รับแร,ธาตุก้อนและนำอย่างเพียงพอ ผลการทดลองพบว่าปริมาณการกินอาหารข้น (ในรูปวัตถุแห้ง) ของแม่โคในทั้งสอง 
กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม,มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่แม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าสดจะกินอาหารหยาบได้มากกว่าแม่โคในกลุ่มที่กิน 
หญ้าหมัก ทำให้ปริมาณอาหารในรูปวัตอุแห้งทั้งหมดที่สัตว์ได้รับจึงมากกว่าแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าหมัก อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามแม้ว่าแม่โคจะกินหญ้าหมักให้ผลผลิตนมปกติก่อนปรับไขมันนมที่ 4% และหลังการปรับ 
ไขมันนมท่ี 4% มากกว่าแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าสด แตก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติส่วนองค์ประกอบนํ้านมใน 
แม่โคทั้งสองกลุ่มก็พบว่าแตก่ต่างกันอย่างไม,มีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับปริมาณ BUN และ BG รวมทังปริมาณ Tj ทังสอง 
กลุ่มก็พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับปริมาณ BUN และ BG รวมท้ังปริมาณ T3 ในแม่โคกลุ่มทังสอง 
กลุ่มก็ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามแม่โคทั้งสองกลุ่มในระยะนี้จะเข้าสู่ช่วงกลางระยะการให้นม 
ฉะน้ัน อาหารส่วนที่จะใช้ในการสร้างนมจะถูกนำไปใช้ในการเพิ่มนำหนักตัว จึงทำให้แม่โคทังสองกลุ่มการทดลองมี
น้ัาหนักเพ่ิมข้ึน แต่ก็แตกต่างกันอย่างไม,มีนัยสำคัญทางสถิติ ชึ๋งการใช้หัวเชือในการหมักหญ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใช้ 
ประโยชน์ของโภชนะให้สูงขึ้น แม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าหมักจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลผลิตต่อไป ฉะนัน 
การใช้หัวเชื้อในการปรับปรุงคุณภาพหญ้าหมักจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบให้แก่แม่โคนมเพื่อ 
ใช้เลียงในช่วงขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
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Abstract
Ten crossbred Holstein lactating cows of mid-lactation and similar body score condition were balanced across 

the 2 treatments containing Group 1: 5 cows given fresh cut Pangola grass and Group 2: 5 cows fed Pangola silage ensiled 
with silage innoculant, under Group Comparison Design. They were also provided with an exact amount of 1 kg meal 
concentrate to 1 kg of milk produced. Mineral supplement and water were supplied free choice. The results did show that 
the cows in Group 1 had significantly higher (p<0.05) roughage and total dry matter intake than did the cows in Group 2. 
However, milk production in Group 2 appeared to have a non-significant higher amount, the concentrations of Blood urea 
nitrogen, Blood glucose and Triiodothyronine were not significant different between groups. The bodyweight change 
increased in both groups. It can concluded that cows fed Pangola silage ensiled with silage innoculant seemed to have 
higher Digestibility Co-efficiency due to the high efficiency of silage innoculant fermentation. Then, silage quality would 
be improved by mean of silage innoculant application.

Keywords: fresh cut Pangola grass, Pangola silage lactating cow, milk production 

คำนำ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหมักโดยใช้แบคทีเ1 ยที่ผลิตกรดแลคติกถูกนำมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพพืชหมัก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ ป้จจุบันมีการนำเอาจุลินทรีย์ L a c to b a c ilu s  spp . ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกมาใช ้
ในการเพ่ิมคุณภาพพืชหมัก (อำนาจ, 2540) ซึ่งการเติมจุลินทรีย์จะช่วยเพ่ิมปริมาณกรดแลคติก ทำให้พืชหมักมีความน่ากิน 
มีผลต่อปริมาณการกินได้เพ่ิมข้ึนและประสิทธิภาพในการย่อยได้ดีข้ึนในโคท)น (Richard, 1986) สำหรับในโคนมนั้น 
การเติมจุลินทรีย์ในหญ้าหมักมีผลต่อการกินได้ท่ีเพ่ิมข้ึนและปริมาณนั้านมท่ีเพ่ิมขึ้น (Kung และคณะ, 1993; Weinberg 
และ Muck, 1996) ฉะนันการศึกษาวิจัยครังนีเป็นการใช้ประโยชน์จากชุลินทรีย์ท่ีผลิตกรดแลคติก ซ่ึงเป็นจุลินทรีย์ท่ีผ่านการ 
ฉายรังสีให้มีคุณสมบัติท่ีสามารถผลิตกรดแลคติกได้อย่างรวดเร็ว (Mutant L a c to b a c ilu s  sp p .) มาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพหญ้า 
แพงโกล่าหมักเพ่ือให้เป็นแนวทางหนึ่งในการผลิตอาหารหยาบสำรองคุณภาพสูงเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การเตรียมหญ้าแพงโกล่าหมัก

สับหญ้าแพงโกล่าสดด้วยเครื่องสับให้มีขนาดความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร แล้วเติมหัวเช้ือแบคทีเรีย
L a c to b a c ilu s  spp . 2 ชนิดคือ MC 8 และ MR 4 กับหญ้าในปริมาณ 106 cfu/กรัมหญ้าแพงโกล่าสด คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วใส่ใน 
ภาชนะท่ีเป็นถุง 2 ช้ันขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัมโดยที่ชั้นในเป็นถุงพลาสติกหนา ส่วนชั้นนอกเป็นถุงกระสอบโพลีเอสทีลิน 
แล้วอัดหญ้าให้แน่น ปิดปากถุงให้สนิท เม่ือครบกำหนด 21 วัน จึงเปิดถุงหมักแล้วสุ่มวัดค่า pH ด้วยกระดาษวัดความเป็น 
กรด-ด่าง และสุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณค่าโภชนะได้แก่

1.1 คุณค่าทางอาหารของหญ้าแพงโกล่าหมัก โดยวิธี Proximate analysis (A.O.A.C., 1990)
1.2 องค์ประกอบทางโครงสร้างของเซลล์ของหญ้าแพงโกล่าหมักโดยวิธี Detergent method (van Soest, 1967)



2. การเตรียมหญ้าแพงโกล่าสด
ใช้หญ้าแพงโกล่าตัดสดอายุประมาณ 35 วัน เป็นหญ้าท่ีปลูกในแปลงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ซ่ึงเป็น 

หญ้าที่ได้รับการใส่ใ]ยยูเรียในอัตรา 12 กิโลกรัมต่อไร่ภายหลังการตัดทำการสุ่มตัวอย่างหญ้าแพงโกล่าตัดสดเพ่ือนำไปวิเคราะห์ 
คุณค่าโภชนะได้แก่

2.1 คุณค่าทางอาหารของหญ้า โดยวิธี Proximate analysis (A.O.A.C., 1990)
2.2 องค์ประกอบทางโครงสร้างของเซลล์ของหญ้าโดยวิธี Detergent method ( van Soest, 1967)

3. สัตว์ทดลองและการวางแผนการทดลอง
แม่โครีดนมลูกผสมโฮลส์ไตน์แม'โคกลางระยะการให้นม(ให้นมมาแล้ว60 วัน)นํ้าหนักเฉลี่ย419-428 กก. ให  ้

นม 11.5-12.0กก./วัน เป็นลูกผสมพันธุโฮลสไตน์ มากกว่า 75% และอยู่ในระยะการให้นมที่ 1-5 จำนวน 12 ตัว ถูกแบ่งเข้า 
แผนการทดลองแบบ Group comparison โดยแบ่งแม่โคออกเป็น 2 กลุ่มการทดลองๆ ละ 6 ตัว ดังต่อไปนี้

- กลุ่มการทดลองท่ี 1 แม่โคนมจำนวน 5 ตัว กินหญ้าตัดสด
- กลุ่มการทดลองท่ี 2 แม่'โคนฆจำนวน 5 ตัว กินหญ้าหมักท่ีหมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรีย L a c to b a c ilu s  spp . 

(MC 8 และ MR 4)

4. การวัดผลผลิตสัตว์
แม่โคทุกตัวจะได้รับการปรับตัวก่อนการทดลอง 7 วันที่จะเริ่มเก็บข้อมูล โดยได้รับอาหารข้น (โปรตีน 16.4%, 

โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด 70% และ วัตถุแห้ง 92%) ในอัตราอาหารข้น 1 กก.ต่อผลผลิตนม 3 กก. โดยแบ่งการให้อาหารข้น 
เป็น 2 ครัง รวมทังได้รับแร,ธาตุก้อนและน้ําอย่างเพียงพอ .ก่อนการรีดนมผลผลิตของแม่โคแต่ละตัวจะถูกบันทึกทุกวัน และ 
ในแต่ละสัปดาห์จะมีการสุ่มนํ้านมเพื่อนำไปวิเคราะห์ห่าองค์ประกอบนำนม (ไขมันนม โปรตีนนม นํ้าตาลแลคโตส และ 
สารแข็งไร้ไขมัน) โดยเครื่อง Milkoscan Tester นอกจากนันผลผลิตนมของแม่โคแต่ละตัวจะถูกคำนวณเป็นนํ้านมปรับ 
ไขมัน 4% (4% Fat Corrected Milk; FCM) ตามวิธีการของชวนิศนดากร (2534)

ก่อนการทดลองแม่โคแต่ละตัวจะถูกชั่งนำหนักและดำเนินการชั่งต่อไปทุกๆ 2 สัปดาห์ ทั้งยังได้รับการดูแลด้าน 
สุขภาพ โดยเฉพาะโรคเต้านมอักเสบ และใ]ญหากีบ นอกจากนั้นยังมีการเจาะเลือดเพื่อวิเคราะห์สภาวะโภชนะที่สัตว์ได้รับ 
ตามวิธีของ Blowey และคณะ (1973) ซึ่งตัวอย่างเลือดจะถูกเก็บรักษาด้วย Heparin ก่อนนำไปป่นแยกส่วนของพลาสม่าเพ่ือ 
รอตรวจหาความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจน (Blood Urea Nitrogen; BUN; Tiffany และคณะ, 1972) และนํ้าตาลกลูโคส 
(Blood Glucose; BG; Slein, 1963) รวมทังการตรวจหาความเข้มข้นของ Triiodothyronine (T3) ด้วย T3 Diagonostic 
Products Corporation, Los Angles, CA, USA

ระยะเวลาการทดลอง
นำแม่โครีดนมเข้าคอกแต่ละตัว ต้ังแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2549 เพื่อให้สัตว์ปรับตัวให้เข้ากับอาหารทั้ง 2 ชนิด เป็น 

เวลา 14 วัน และเร่ิมทำการทดลองตังแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2549 รวมทังส้ิน 45 วัน

การวิเคราะห์'ข้อยูล
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะต่างๆ โดยทดสอบแบบ Group Comparison ด้วยวิธี T-Test 

โดยใช้ SAS (1985)



คุณภาพอาหารหยาบ และปริมาณอาหารท่ีโคกิน
“ 1 L " 1 A 3, * ,  ร 1*  1.คุณภาพหญ้าแพงโกล่าสดทแม่โครีดนมในงานทดลองนีได้รับนันเป็นอาหารหยาบทีมีปริมาณ DM, NDF, และ

ADF ค่อนข้างสูง (Table 1) ซึ่งเป็นหญ้าท่ีมีอายุมาก เย่ือใยสูงทำให้คุณภาพค่อนข้างตํ่า (Minson, 1990) แต่ปริมาณ CP ยัง
สูงกว่า 7% ซึ่งเป็นค่าที่วิกฤติของโปรตีนขั้นตํ่าที่โคจะใช้ประโยชน์ในกระเพาะหมัก (Hennessy, 1980) ส่วนคุณภาพ
หญ้าหมักใ4น (Table 1)พบว่าปริมาณ DM สูงถ ึง38.11% ทั้งนี้เนื่องจากหญ้าสดก่อนหมักเป็นหญ้าที่อายุมาก (Minson,
1990) จึงทำให้ปริมาณ DM สูงทั้งนี้ในกระบวนการหมักจะมีการสูญเสียนํ้าบางส่วน (Seepage) จึงทำให้หญ้าหมักมี
DM สูงข้ึน ซึ่งสูงกว่าค่าวัตลุแห้งตามปกติ (25-35%) (เมธา, 2533) สำหรับปริมาณ NDF และ ADF ที่ลดลงในหญ้าหมักนั้น
ก็เนื่องมาจากจุลินทรีย์ได้ใช้บางส่วนของ NDF และ ADF ในกระบวนการหมักเพ่ือสร้างกรด Lactic (สายัณห์, 2547)

Table 1 Some nutritive values of cut Pangola and Pangola silage
Items DM (%) CP (%) NDF (%) ADF (%)

Fresh grass 31.52 7.94 77.8 48.31
Silage 38.11 7.82 73.32 43.21

D M  =  d ry  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  f ib e r

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

ปริมาณการกินอาหารข้น (ในรูปวัตถุแห้ง) ของแม่โคในทังสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(Table 2) ทั้งนี้แม่โคในการทดลองนี้ไดร้ับอาหารข้นในอัตรา 1 กก.ต่อผลผลิตนม 3 กก. ซึ๋งเปีนการให้อาหารข้นใน 
ปริมาณท่ีต่ํา (Lechom และคณะ, 1989) ฉะนั้นโภชนะที่สัตว์ต้องการเพิ่ม จึงต้องกินอาหารหยาบในแต่ละกลุ่มการทดลอง 
ซ่ึงปริมาณอาหารหยาบ (ในรูปวัตถุแห้ง) ที่สัตว์กินได้นั้น จะพบว่าแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าสดจะกินได้มากกว่าแม่โคในกลุ่ม 
ท่ีกินหญ้าหมัก (Table 2) ทำให้ปริมาณอาหารในรูปวัตถุแห้งที่สัตวไ์ดร้ับทั้งหมดจึงมากกว่าแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าหมัก ซ่ึง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้หญ้าโดยเฉพาะหญ้าแพงโกล่าตัดสด จะมีความน่ากินมากกว่าหญ้าหมัก 
(Humphrey, 1991)

Table 2 Feed intake between animals fed cut-grass and silage
Items Cut-grass fed group Silage fed group

Roughage intake (kgDM/day) 8.58±1.648a 6.26±1.346b
Meal concentrate intake (kgDM/day) 4.47±1.5722 4.59±1.2659
Total dry matter intake (kgDM/day) 13.05±3.22a 10.85±2.6119b
Total dry matter intake (%BW) 3.08±0.5346a 2.49±0.3617b

D M  =  d ry  m a th e r  B W  =  b o d y  e e ig h t

ผลผลิตนม องค์ประกอบนํ้านม และการเปล่ียนแปลงน้ําหนักแม่โค
อย่างไรก็ตามแม้ว่าแม่โคจะกินหญ้าหมักในปริมาณที่ตํ่ากว่าหญ้าสด แต่ผลผลิตนมปกติก่อนปรับไขมันนมที่ 4% 

และหลังการปรับไขมันนมที่4% ของแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าหมักจะมากกว่าแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าสด (Table 3 )แต่ก็ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ การหมักหญ้าโดยใช้หัวเชื้อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ โปรตีนรวม และ

< E >



การย่อยได้ของโภชนะทั้งหมดให้สูงขึ้น (Leahy และคณะ, 1981) ฉะนั้นแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าหมักจึงสามารถนำโภชนะ 
ต่างๆที่ย่อยได้เพิ่มขึ้น เช่นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (Metabolisable energy) ไปใช้ในการสร้างผลผลิตต่อไป (Kung และ 
คณะ, 1993) ดังนั้นผลผลิตของแม่โคที่กินหญ้าหมักในงานทดลองนี้จึงให้ผลผลิตนมมากกว่า แม้ว่าจะแตกต่างกันอย่างไมม 
นัยสำคัญทางสถิติก็ตาม

หากพิจารณาถึงองค์ประกอบนํ้านมในแม่โคทั้งสองกลุ่มก็พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี ้
เป็นเพระแม่โคทั้งสองกลุ่มนั้นเป็นแม่โคที่เข้าสู่กลางระยะการให้นม จึงทำให้องค์ประกอบนํ้านม (Table 3) แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Rook และ Campling, 1965; Abd El-Razek และคณะ, 1982) ซึ่งแม่โคทั้งสองกลุ่มในระยะนี้จะ 
เข้าสู่ช่วงกลางระยะการให้นมฉะนั้นอาหารส่วนที่จะใช้ในการสร้างนมจะถูกนำไปใช้ในการเพิ่มนํ้าหนักตัวจึงทำให้แม่โคทั้ง 
สองกลุ่มการทดลองมีน้ัาหนักเพ่ิมข้ึน (Bryant และ Trigg, 1982; Chilliard, 1989) แต่ก็แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

Table 3 Milk production from animals fed cut-grass and silage
Items Cut-grass fed group Silage fed group

Milk production
Actual milk yield (kg/day) 14.89±1.82 15.73±1.7

4% FCM yield (kg/day) 15.17±1.8 15.69±1.63
Milk fat (%) 4.14±0.22 4±0.14

Milk protein (%) 3.18±0.15 3.09±0.12
Milk lactose (%) 5.12±0.14 5.36±0.03
Solid non fat (%) 7.66±0.13 7.38±0.16

Body weight changes
Initial weight (kg) 419.80±69.3448 428.60±54.77
Final weight (kg) 424.40±69.04 436.40±55.10
Body weight changes (kg) 4.60±11.67 7.80±21.47

เมดาโบไลท็้[นเลือด

ปริมาณ BUN และ BG เป็นตัวช้ีวัดในเร่ืองของพลังงาน และโปรตีนที่สัตว์ได้รับอย่างเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงค่า BUN 
ระหว่าง 14.89 และ 15.88 mg% ในแม่โคกลุ่มที่กินหญ้าสดและในกลุ่มที่กินหญ้าหมัก ตามลำดับ (Table 4) แตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ก็อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมท่ีสัตว์ได้รับพลังงานอย่างเพียงจากอาหาร (12.3-17.8 มก.%; Rowlands 
และคณะ, 1977) เช่นเดียวกันกับ รอในเลือดของแม่โคกลุ่มที่กินหญ้าสดและในกลุ่มที่กินหญ้าหมักมีค่า 62.4 และ 62.88 
mg% ตามลำดับซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าตามปกติ (42.5-45.4 mg%; Payne และคณะ, 1974) แสดงว่าแม่โคทั้งสองกลุ่มได้รับ 
อาหารเพียงพอทังโปรตีนและพลังงาน

Table 4 Blood urea and glucose concentration between animals fed cut-grass and silage
Items Cut-grass fed group Silage fed group

BUN ( mg%) 14.89±1.06 15.88±4.05
BG (mg%) 62.40±5.00 62.88±1.55
T, (mg/dl) 71.82±12.66 64.60±7.76

BUN = Blood urea nitrogen BG = Blood glucose T3 = Triiodothyronine



ปริมาณ T3 ของแม่โคทั้งสองกลุ่มการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 4) แม้ว่าปริมาณ Tj 
ในแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าสดจะมากกว่าก็ตาม แต่ประสิทธิภาพการย่อยได้ของหญ้าหมักที่เป็นอาหารหยาบในกลุ่มการ 
ทดลองนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งผลผลิตนมและนี้าหนักตัวสัตว์เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพเช่นนีในแม่โคกลุ่มที่กิน 
หญ้าหมัก (Leahy และคณะ, 1981; Kung และคณะ, 1993)

สรุปผลการทดลอง
ปริมาณการกินอาหารของแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าสดจะมากกว่าในกลุ่มที่กินหญ้าหมัก แต่ด้วยประสิทธิภาพการ 

ย่อยได้ของการหมักหญ้าโดยใช้หัวเชื้อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ โปรตีนรวม และการย่อยได้ของโภชนะทั้งหมด 
ให้สูงขึ้น ฉะนั้นแม่โคในกลุ่มที่กินหญ้าหมักจึงสามารถนำโภชนะต่างๆที่ย่อยได้เพิ่มขึ้น เช่นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ไป 
ใช้ในการสร้างผลผลิตต่อไป ฉะนั้นการใช้หัวเชื้อในการปรับปรุงคุณภาพหญ้าหมักจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุง
คุณภาพอาหารหยาบให้แก่แม่โคนมเพื่อใช้เลี้ยงในช่วงขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
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