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 การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของความแตกต่างของสารเสริมหญ้าหมักต่อ
คุณภาพและคุณค่าทางอาหาร วางแผนการทดลองแบบ 2 x2 Factorial in Complete Randomize 
Design (CRD) การทดลองนี้ใช้อาหารหยาบ 4 ชนิด ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง ผักตบชวา ใบกล้วยและ
ผักกระฉูดมาท าการสับด้วยเครื่องสับหญ้าให้ได้ขนาดความยาว 2-3 เซนติเมตรสารเสริมที่ใช้ในการท า
พืชหมักมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือและโซดาไฟ น ามาใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปาก
ถุงให้แน่น ใช้ระยะเวลาในการหมัก 21 วัน ผลการทดลองพบว่า ลักษณะทางกายภาพของพืชอาหาร
หยาบวัดได้จากกลิ่นของพืชอาหารหยาบหมักพืชที่หมักด้วยยูเรีย กากน้ าตาลและเกลือจะมีกลิ่นคล้าย
กลิ่นผลไม้ดองจัดว่าเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ส่วนเนื้อสัมผัสของพืชอาหารหยาบที่หมักด้วย ยู
เรีย กากน้ าตาล เกลือและโซดาไฟจะมีส่วนใบและล าต้นยังคงสภาพเดิมและไม่มีสิ่งเจือปนในส่วนของ
สีพืชอาหารหยาบหมักพืชที่หมักด้วยยูเรียและกากน้ าตาลมีลักษณะของสีเหลืองอมเขียวหรือสีกากี ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของผักตบชวาที่หมักร่วมกับสารเสริมมีค่าต่ ากว่าใบกล้วยที่หมักร่วมกับสาร
เสริมมีค่าเท่ากับ3.42และ4.26ในส่วนของลักษณะทางเคมีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P <.01) พบว่า เปอร์เซ็นต์ของความชื้น วัตถุแห้ง (DM) เถ้า (Ash) ไขมัน (EE) โปรตีน (CP)  
เยื่อใย (CF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด(ADF)และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกสารที่เป็น
กลาง (NDF) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < .01)  พืชอาหารหยาบหมักจากการ
ทดลองวิจัยเล่มนี้ที่เหมาะสมจะน าไปเลี้ยงสัตว์เคียวเอ้ืองได้แก่ ใบมันส าปะหลังหมักกากน้ าตาล เมื่อ
พิจารณาจากค่า ADF NDF และ CP พบว่า ใบมันส าปะหลังหมักกากน้ าตาล มีค่า ADF NDFและ CP 
เท่ากับ 39.85 49.37 และ 21.82 เปอร์เซ็นตซ์ึ่งเหมาะที่จะน าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 
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 This experiment aims to study the effects of different types of silage additives on 
the quality and nutritional value. Two factorial in CRD This experiment used four types 
of roughage. There were 4 forage crop as follows Cassava Water hyacinth Banana leaf 
and Water mimosa. They were mixed with 2 additive as Urea Molasses Salt and NaOH 
The silage were tightly seal in plastic containers. They were stored at room 
temperature for 21 days. The results of physical characteristics, chemical composition 
of silage were indicated that the color appearance of silage mixed with Urea and 
Molasses was olive green or yellow color. The aroma of silage mixed with Urea 
Molasses and Salt were aromatic and acidic like pickled fruit. The texture of silage 
mixed with Urea Molasses Salt and NaOH are the leaves and stalks still intact and 
undiluted. The pH value of Water hyacinth silage with additives was lower than the 
Banana leaf   silage is equal to 3.42 and 4.26. The chemical composition of silage was 
highly significant difference (P < .01). The protein content, fiber, ADF and NDF was not 
significant difference between the silage mixed with Urea Molasses Salt and NaOH 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

          ในการท าการเกษตรแต่ละครั้งจะมีส่วนที่เหลือจากการท าการเกษตรที่ไม่ได้น ามาใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการน ามาปรับปรุงคุณภาพเพ่ือ
น ามาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากในปัจจุบันมีการท าปศุสัตว์เพ่ิมมากขึ้น แต่
แหล่งอาหารหยาบไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ท าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบ 
จึงส่งผลกระทบต่อตัวสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องของการขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบ จึงเร่งเห็นประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิต
เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทน วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่น ใบมันสับปะหลัง ใบกล้วย ผักตบชวา
และผักกระฉูดซึ่งเป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
น ามาปรับปรุงคุณภาพเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทน โดยการน ามาท าเป็นพืชหมัก(Silage) 
การท าพืชหมักเป็นการถนอมพืชอาหารสัตว์อย่างหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ใน
ระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสมที่มีคุณค่าทางโภชนะและผลผลิตสูงไว้ใช้ในยามขาดแคลน (พรชัย 
2548) ซึ่งการเก็บพืชอาหารสัตว์ในลักษณะของการหมักนี้มีข้อดีคือ สามารถเก็บไว้ได้นานโดยคุณค่า
ทางอาหารของพืชมีการเปลี่ยนแปลงน้อย (กรมปศุสัตว์ 2548) นอกจากนั้นสารเสริมในการท าหญ้า
หมักได้แก่ ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ก็นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพของพืช
หมักให้มีคุณค่าทางโภชนะท่ีสูงขึ้นการท าพืชอาหารหมักแบบบรรจุในถุงพลาสติกด าเป็นวิธีที่ง่ายและมี
ต้นทุนการผลิตต่ าจึงเหมาะส าหรับเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากสะดวกสบายและสามารถหาวัสดุได้ง่าย
ตามท้องถิ่นและยังเป็นแนวทางการพัฒนาในการท าอาหารหยาบหมักให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนอีกด้วย 
  ดังนั้นการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรมาปรับปรุงคุณภาพเพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นแหล่งอาหาร
หยาบหมักในฤดูแล้งเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบและการหมักพืชอาหารหยาบยัง
สามารถช่วยให้มีระยะเวลาการเก็บอาหารได้นานขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของอาหารหยาบหมัก 
2. ศึกษาผลของการใช้สารเสริมในการท าอาหารหยาบหมัก 
3. ศึกษาผลของการใช้พืชที่เหลือจากอุตสาหกรรมทางการเกษตรในการท าอาหารหยาบหมัก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางอาหารที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
2. ทราบถึงชนิดของสารเสริมในการท าอาหารหยาบหมัก 
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 3. ข้อมูลที่ได้สามารถแนะน าให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ 
 

ขอบเขตการทดลอง 

เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพได้แก่ สี กลิ่น เนื้อสัมผัสและค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ
วิเคราะห์คุณค่าทางเคมีโดยจะมีการวิเคราะห์ทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่ ความชื้น เถ้า (Ash) โปรตีน (CP) 
ไขมัน (EE) เยื่อใย (CF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง (NDF) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสาร
ฟอกท่ีเป็นกรด (ADF) โดยมีพืชที่ใช้หมักทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ ใบมันสับปะหลัง ผักตบชวา ใบกล้วย
และผักกระฉูด โดยการเสริม ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟใช้ระยะเวลาในการหมัก 21 วัน 

สถานที่ท าการทดลอง 

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) (สถานที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ) 

   2. การส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 

  เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พืชหมัก (Silage) 
พืชหมัก หรือไซเลจ (Silage) เป็นการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์โดยอาศัยการท างานของ

แบคทีเรียกลุ่มหนึ่งที่ผลิตกรดแลคติคในสภาพไร้อากาศ โดยใช้พืชอาหารสัตว์เป็นสารอาหาร และ
ให้ผลผลิตเป็นกรดแลคติค ท าให้ค่า pH ลดลง มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดี ท า
ให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพของพืชหมักท่ีมีคุณภาพดีเอาไว้ได้ 
กระบวนการท าพืชอาหารหมัก 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมักพบว่ามีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 2 
ประการ คือ กระบวนการที่ต้องใช้ออกซิเจนและกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการท างานของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆปริมาณอากาศที่ยัง
หลงเหลืออยู่ภายหลังการน าพืชอาหารสัตว์เข้าหลุมหมักหรือภาชนะและองค์ประกอบต่างๆภายในพืช
อาหารสัตว์ที่น ามาท าเป็นพืชอาหารหมัก เช่น ปริมาณน้ าตาล ความชื้นและแร่ธาตุ (สายัณห์ , 2522) 

1. กระบวนการที่ต้องใช้ออกซิเจนเมื่อน าเอาพืชอาหารสัตว์ที่อยู่ในสภาพสดไปหมักในหลุม 
หลังจากนั้นอัดพืชให้แน่นแล้วท าการปิดปากหลุมซึ่งตอนนี้ยังมีอากาศส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ภายใน
หลุมในปริมาณจ ากัดท าให้แบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนสามารถใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจอยู่
ระยะหนึ่งจนกว่าอากาศจะหมดไป ซึ่งการหายใจของเซลล์พืชจะใช้คาร์โบไฮเดรต คาร์บอนไดออกไซด์ 
น้ าและความร้อน โดยเชื้อแบคทีเรียที่พบในกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์มีอยู่หลายชนิดซึ่งแต่ละ
ชนิดจะมีบทบาทต่างกันเพราะฉะนั้นในขณะที่มีอากาศอยู่พวกแบคทีเรียที่ ใช้อากาศในการ
เจริญเติบโตจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นกรดชนิดต่างๆเช่นกรดแลคติคกรดอะซิติก และกรดโพรพิโอ
นิคเป็นต้น ส่วนพวกยีสต์และเชื้อราในขณะที่มีอากาศอยู่ก็จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นจนกระทั้งอากาศถูก
ใช้ไปหมดพวกยีสต์และเชื้อราไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้อีกและตายลง แต่เอมไซท์ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้น
ยังคงท างานตามปกติ โดยจะเปลี่ยนน้ าตาลไปเป็นแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นในการท าพืชอาหารหมัก
จึงต้องพยายามก าจัดอากาศหรือไล่อากาศออกจากหลุมหมักให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งจะ
ช่วยจ ากัดจ าพวกยีสต์และรา ไม่ให้มีมากจนเกินไป ส่วนพวกเอทิลแอลกอฮอล์ได้จาการท างานของ
ยีสต์และราก็จะเปลี่ยนกรดอะซิติคในสภาพไร้ออกซิเจนต่อไป (สายัณห์ , 2540)  

2. กระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน เมื่อออกซิเจนถูกใช้หมดไป กระบวนการหมักท่ีต้องใช้ 
ออกซิเจนก็จะเกิดขึ้นโดยการท างานของแบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ต้องการออกซิเจน เช่น Lactobacillus , 
Pediococcus และ Streptococcus ซึ่งการท างานของแบคทีเรียกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าตาลถ้ามี
ปริมาณน้ าตาลมากและอยู่ในสภาพปราศจากออกซิเจนจะท าให้เกิดกรดแลคติคเร็วขึ้นโดยปริมาณ
กรดแลคติคมีค่าอยู่ในช่วง 1-1.5 เปอรเ์ซ็นต์ของน้ าหนักแห้งและมีค่าpHเท่ากับ 3.8-4.2  
(สายัณห์ , 2540 และวารุณี , 2547) ซึ่งกิจกรรมของจุลินทรีย์จะหยุดทั้งหมดท าให้ได้พืชอาหารหมัก
คุณภาพดี 
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จุลินทรีย์ในอาหารหยาบหมัก 
 แบคทีเรียในกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติคเป็นจุลินทรีย์ชนิดอิงอาศัย (Epiphytic bacteria) ซึ่ง
พบอยู่ทั่วไปตามชิ้นส่วนของพืชโดยในระหว่างการหมักจะมีการแข่งขันกับจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆโดยมี
ปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะของพืชและองค์ประกอบของน้ าตาลที่มีอยู่ในพืช (จันท
กานต์,2545)ซึ่งแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก เช่น Streptococcus, 
Lactobacillus, Leuconostocและ Pediococcusโดยแบคทีเรียเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 พวก
ใหญ่ ๆ คือ พวกท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตกรดแลคติคและพวกท่ีผลิตกรด 
แลคติค คาร์บอนไดออกไซด์ และเอทานอล เป็นต้น (ตารางท่ี 2.1) 
 
ตารางท่ี 2.1 ชนิดของแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคท่ีพบในอาหารหมัก 

Homofermentative Heterofermentative 
Lactobacillus platarum Lactobacillus brevis 
Pediococcusacidilactice Lactobacillus buchneri 

Streptococcus durans Lactobacillus fermentum 
Streptococcus faecalis Lactobacillus viridescens 
Streptococcus lactis Leuconostocmesenteroides 

ที่มา: McDonald et al.,(1981) 

 หลังจากท่ีเริ่มมีการหมักแล้วแบคทีเรียพวกโฮโมเฟอร์เมนเททีฟจะมีการแบ่งตัวอย่าง 
รวดเร็วและเกิดการหมักสลายพวกแป้งที่ละลายน้ าได้ในพืช ซึ่งท าให้ได้กรดอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่คือ 
กรดแลคติค ส่งผลท าให้pHของพืชอาหารหมักลดลงอยู่ในระดับท่ี 3.8-4.0 ซึ่งจะท าให้กิจกรรมของ 
จุลินทรีย์หยุดทั้งหมดส่งผลให้พืชอาหารหมักมีคุณภาพดีและสามารถเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าpHไม่คงท่ี
แบคทีเรียพวก Saccharolytic Clostridia และ Proteolytic clostridia ซ่ึงติดมากับอาหารในรูปของ
สปอร์ตั้งแต่แรกจะท าการแบ่งตัวและใช้ประโยชน์จากกรดแลคติคและแป้งท าให้pHสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลท าให้พืชอาหารหมักเกิดการเน่าเสีย คุณภาพไม่ดีและเก็บรักษาได้ไม่นาน (McDonald et al., 
1987) 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างการหมัก 
 ในขณะเริ่มต้นของกระบวนการหมักเซลล์และเอนไซม์ของพืชที่น ามาท าการหมักยังคงมีการ
หายใจจนกระทั่งออกซิเจนหมดไปซึ่งแป้งที่อยู่ในพืชจะถูกออกซิไดซ์ท าให้ได้คาร์บอนออกไซด์และน้ า
ซึ่งในช่วงนี้ความร้อนจะสูงขึ้นท าให้อุณหภูมิของพืชอาหารหมักสูงถ้าอัดไม่แน่นพอจะท าให้อากาศ
แทรกซึมเข้าไปได้ท าให้อุณหภูมิในกองหมักสูงขึ้นเรื่อยๆและท าให้พืชอาหารหมักเกรียมเป็นสีน้ าตาล
เข้มส่งผลท าให้พืชอาหารหมักมีคุณภาพต่ าได้ นอกจากนี้ภายใต้สภาวะปกติที่ปราศจากออกซิ เจน
แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคจะท าการหมักสลายแป้งให้ได้กลูโคสและฟรุตโตสท าให้ได้กรดแลคติค 
ในขณะที่แบคทีเรียพวกโฮโมเฟอร์เมนเททีฟมีบทบาทมากในกระบวนการหมักสลายน้ าตาลพวกเฮก
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โซสและกระบวนการไฮโดรไลซิสของพวกเฮมิเซลลูโลสให้ได้น้ าตาลพวกเพนโตสซึ่งจะถูกหมักต่อไป
เป็นกรดแลคติค (เมธา, 2533) 
 ส าหรับโปรตีนในพืชที่ก าลังเจริญเติบโตจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 75-90 
เปอร์เซ็นต์และภายหลังจากที่เก็บเกี่ยวพืชแล้วเอนไซม์โปรติเอส (Protease enzyme) ในพืชจะเข้า
ย่อยสลายโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนภายในระยะเวลา 12-24 ชั่วโมง และไนโตรเจนอีกส่วนหนึ่ง
ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนให้เป็น กรดอะมิโนโดย
แบคทีเรียในกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติคสามารถย่อยสลายกรดอะมิโนบางตัวได้ เช่น ย่อยเซอรีนได้เป็น 
acetoin และย่อยอาร์จินีนได้เป็น ornithine แต่ถ้ามีแบคทีเรียพวก Clostridium มากจะท าให้เกิด
การเมตาโบไลซ์กรดอะมิโนในอัตราที่สูงโ ดยอาศัยกระบวนการ 3 แบบคือ deamination, 
Decarboxylation และออกซิเดชั่นรีดักชั่น ซึ่งท าให้เกิดพวกเอมีน แอมโมเนีย คีโตนและกรดไขมัน
โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุท าให้พืชอาหารหมักมีคุณภาพต่ า (เมธา, 2533) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพืชอาหารหมัก 
 1.ชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
พืชอาหารหมักสามารถท าได้จากพืชตระกูลหญ้า พืชตระกูลถั่วและผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นต้น 
ซึ่งลักษณะของพืชอาหารสัตว์ที่น ามาท าเป็นพืชอาหารหมักควรมีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ (WSC) 
ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก มีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างต่ า (BC) สามารถอัดแน่นได้อย่างรวดเร็วในไซโลหลังการเก็บเกี่ยวและ
ควรมีปริมาณน้ าหนักแห้งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคืออยู่ในช่วง 30-40 เปอร์เซ็นต์ (พรชัย, 2548; 
Jones, 1979; McDonald, 1981 และAlberta Ag-Industies, 1986) 

2. ขนาดของชิ้นพืชอาหารสัตว์ที่หมักท่ีน ามาหมัก 
การสับพืชอาหารสัตว์ก่อนน ามาท าการหมักมีความส าคัญต่อกระบวนการหมักเนื่องจากการสับพืชท า
ให้คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่ายในพืชอาหารสัตว์ถูกปล่อยออกมาอย่างเร็ว ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดกรด 
แลคติกได้เร็วขึ้นอีกทั้งการสับพืชอาหารสัตว์ก่อนน ามาหมักให้มีขนาดเล็กนั้นเป็นการช่วยท าให้พืช
สามารถอัดได้แน่นและยังสามารถผสมคลุกเคล้ากันได้ทั่วถึงอีกด้วยอย่างไรก็ตามการสับพืชอาจมี
ข้อจ ากัดอยู่บ้าง เช่น ถ้าสับพืชให้มีขนาดเล็กเกินไปจะท าให้เกิดปัญหาเรื่องการสูญเสียความสามารถ
ในการกระตุ้นกระเพาะรูเมนให้บีบตัวเพ่ือให้ขยอกอาหารออกมาเคี้ยวเอ้ืองและท าให้มีการขับน้ าลาย
ออกมาได้น้อย รูเมนมีสภาพเป็นกรดรุนแรงท าให้อาหารไม่ย่อย สัตว์จะเบื่ออาหารและมีไขมันใน
น้ านมลดลง แต่ถ้ามีการสับพืชให้มีขนาดใหญ่เกินจะท าให้การอัดแน่นท าได้ยาก มีออกซิเจนภายใน
หลุมหมักมากท าให้เกิดความร้อนสูง นอกจากโปรตีนจะถูกท าลายแล้วยังท าให้จุลินทรีย์พวกท่ีทนร้อน 
เช่น ราและแบคทีเรียบางชนิดเจริญได้ดีท าให้พืชอาหารหมักมีคุณภาพลดลง ดังนั้นขนาดชิ้นพืช
อาหารสัตว์ที่นามาหมักควรสับให้มีขนาดเกิน2.5 เซนติเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชอาหารสัตว์ด้วย
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เช่น ข้าวโพดควรสับให้มีขนาด 1-2.5 เซนติเมตรและหญ้าควรมีขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร (ฉันทนา, 
2543) 

3.การอัดและการปิดปากหลุมหมัก 
การท าพืชอาหารหมักเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องการออกซิเจนเพราะถ้ามีออกซิเจนเหลืออยู่เป็นจ านวน
มากจะท าให้พืชอาหารหมักมีคุณภาพต่ า กล่าวคือจะท าให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการ เช่น ยีสต์ เชื้อรา
และแบคทีเรียมีการใช้สารอาหารที่มีอยู่ในพืชเพ่ือการเจริญเติบโตและท าให้จุลินทรีย์ในกลุ่มที่ผลิต
กรดแลคติคไม่สามารถแย่งอาหารที่มีอยู่น้อยได้ทันจุลินทรีย์กลุ่มอ่ืนๆท าให้ไม่สามารถผลิตกรดแลคติค
จนถึงจุดที่ยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการได้ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่าง
รวดเร็วน าไปสู่การผลิตพืชอาหารหมักที่มีคุณภาพต่ าได้ อีกด้วย ในขณะที่  Lancester and 
Mcnaughton (1961) อ้างจากสายัณห์ (2540)ได้ศึกษาอิทธิพลของการอัดแน่นต่อคุณภาพของพืช
อาหารหมักพบว่าในกลุ่มที่มีการอัดแน่นจะมีอุณหภูมิต่ า ความหนาแน่นสูง ลดการสูญเสียของน้ าหนัก
แห้งได้ดีและมีการผลิตกรดแลคติคได้สูงขึ้นซึ่งค่าเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของพืชอาหารหมัก
ที่ดีได้อีกด้วย (ตารางที่ 2.2) 
 
ตารางท่ี 2.2 อิทธิพลของการอัดแน่นของหญ้าที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารหมัก 

ที่มา:Lancester and Mcnaughton (1961) อ้างจากสายัณห์ (2540) 
 นอกจากนั้นการอัดแน่นในหลุมหมักที่ไม่ดีพอจะท าให้มีอากาศหลงเหลืออยู่มาก ซึ่ง
ส่งผลท าให้มีการสูญเสียคาร์โบไฮเดรตโดยผ่านกระบวนการหายใจและอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะท าให้พืช
อาหารหมักมีคุณภาพลดลงคือมีการสูญเสียน้ าหนักแห้ง ปริมาณของโปรตีนหยาบที่สัตว์สามารถย่อย
ได้ลดลง มีการสูญเสียแคโรทีนและท าให้พืชอาหารหมักมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย(สายัณห์, 2540) 
จุลินทรีย์เริ่มต้นของการท าพืชอาหารหมัก 
 Kroulik et al., (1954) กล่าวว่าในสภาพที่พืชอาหารสัตว์ยังมีชีวิตอยู่จะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่
มากมาย เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียพวกใช้ออกซิเจน ไมโครคอคัสสเตรปโตคอคคัส ยีสต์และ

 ลักษณะของการอักแน่น 
หลวม ปานกลาง อัดแน่น 

ความหนาแน่น(กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
การสูญเสียน้าหนักแห้ง (เปอร์เซ็นต์) 
การย่อยได้(เปอร์เซ็นต์) 

227 
38 

37.2 
65.6 

307 
26 

28.4 
69.7 

386 
25 

17.4 
76.3 

กรดแลคติค (เปอร์เซ็นต์) 
Volatile fatty acid (เปอร์เซ็นต์) 

1.43 
8.5 

5.19 
6.5 

10.12 
3.1 

ไนโตรเจนทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์) 3.84 3.73 3.46 
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แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค เป็นต้น แต่แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคมักจะพบอยู่น้อย นอกจากนั้นพืช
อาหารสัตว์ที่น ามาหมักจะมีจุลินทรีย์ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ส่วน
ของพืช ฤดูกาล อายุของพืชและความยาวของชิ้นพืชที่น ามาหมัก เป็นต้น 
ความชืน้ 
 ปริมาณความชื้นในพืชอาหารสัตว์ถ้ามีในปริมาณต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักพืชสด
จะท าให้การอัดแน่นท าได้ยากและท าให้พืชอาหารหมักเกิดเชื้อราได้ง่ายและในขณะที่พืชมีความชื้น
มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักพืชสดอาจท าให้ของเหลวที่ไหลออกมาจากพืชอาหารหมักท าให้
เกิดการสูญเสียกรดแลคติคและธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์โบไฮเดรตในพืช
ที่มีโปรตีนหยาบสูงตลอดจนเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ท า ให้เกิดกลิ่น
เหม็นและอาจก่อให้เกิดโรคกับสัตว์ได้อีกด้วย(สายัณห์ , 2522; McDonald et al., 1991; Muck, 
1990 และ McCullough, 1975)ดังนั้นปริมาณความชื้นที่เหมาะส าหรับการน ามาท าเป็นพืชอาหาร
หมักควรมีค่าอยู่ระหว่าง 65-70 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักพืชสด(Watson and Nash, 1960 ; 
McDonald et al., 1991; สายัณห์, 2522 และบุญล้อมและคณะ,2543) 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ (Water Soluble Carbohydrate, WSC) 
 WSC ประกอบด้วย กลูโคส ฟรุคโตส กาแลคโตสแลคโตส แมนโนซูโครสมอลโตสไซโลส
และอะราบิโนส เป็นต้นปริมาณน้ าตาลเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดอายุการตัดของพืช 
ฤดูกาลตลอดจนภูมิประเทศ เป็นต้น การจะท าให้แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วนั้นจะต้องอาศัยแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้เนื่องจากในพืชมีจุลินทรีย์หลากหลายสาย
พันธุ์ที่แข่งขันในการน าอาหารไปใช้โดยเฉพาะกลุ่มเอนทอร์โรแบคทีเรียที่มีมากจะมีความสามารถสูง
ดังนั้นปริมาณ WSC เริ่มต้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่นอกเหนือจากปริมาณของน้ าหนักแห้งที่สามารถบ่ง
บอกถึงคุณภาพของพืชอาหารหมักได้โดยปริมาณ WSC ที่เหมาะสมในการน ามาท าเป็นพืชอาหารหมัก
ควรมีมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์เพ่ือใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ (Skerman and Riveros, 1990)เพราะ
เป็นสิ่งจ าเป็นในการป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกลุ่ม Clostridiumในพืชอาหารหมักได้ 
นอกจากนี้ McCullough (1973) กล่าวว่าในการท าพืชอาหารหมักให้ได้คุณภาพสูงนั้นจะต้องค านึงถึง
ปริมาณและชนิดของ WSC เป็นสิ่งส าคัญเพราะสารนี้จะช่วยให้กระบวนการหมักมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และกิจกรรมเอนไซม์ในช่วงแรกของการ
หายใจอยู่ท าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนขึ้นในหลุมหมักถ้าความร้อนนี้เพ่ิมขึ้นอีก 10 
องศาเซลเซียสในขณะที่พืชมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5-25 องศาเซลเซียสโดยพืชจะมีการหายใจเพ่ิมขึ้น
เป็น 2 เท่า ถ้าพืชอาหารหมักมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-45 องศาเซลเซียสการของพืชจะคงที่แม้ว่าจะ
มีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นก็ตาม ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิให้ต่ าก่อนที่จะปิดหลุมหมักจะช่วยลดการสูญเสีย 
ของน้ าตาลจากกระบวนการหายใจในระหว่างการหมักได้(Wood and Parker, 1971)นอกจากนี้ 
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Muck (1991)กล่าวว่าอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนจะไปเพ่ิมความเร็วของกระบวนหมักและท าให้ค่าพีเอชลดลงอ
ย่างรวดเร็ว ซึ่งจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติคสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 25-45 องศาเซลเซียส
แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 15 เซลเซียส 
ความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรดด่าง(Buffering Capacity, 
BC) 
 BC เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท าพืชอาหารหมักกล่าวคือการที่พืชอาหาร
หมัก มีค่าpHอยู่ในช่วง 4-6 หรือประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์นั้นเกิดจากการควบคุมของเกลืออินทรีย์
เช่น พวกเกลือออร์โธฟอสเฟต ซัลเฟต ไนเตรท และคลอไรด์ส่วนอีก 10-20เปอร์เซ็นต์นั้นขึ้นอยู่กับ
ปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในพืชอาหารสัตว์ (เมธา, 2533) 
การสูญเสียโภชนะในช่วงของการหมัก 
 1 การสูญเสียในช่วงเก็บเกี่ยว (field losses) ถ้ามีการเก็บเกี่ยวและหมักในวันเดียวกัน
ปริมาณโภชนะจะสูญเสียน้อยมาก ซึ่งการตากพืชนาน 24 ชั่วโมงจะมีการสูญเสียน้าหนักแห้งประมาณ 
1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการตากนานกว่า 48ชั่วโมงการสูญเสียน้ าหนักแห้งจะขึ้นอยู่กับลักษณะ
อากาศ ถ้าตากแดดเป็นเวลา 5 วันจะสูญเสียน้ าหนักแห้งไป 6 เปอร์เซ็นต์และถ้ามีการตากแดดนาน 8 
วันจะสูญเสียน้ าหนักแห้งไป 10 เปอร์เซ็นต์ซึ่งโภชนะที่สูญเสียไปมากที่สุดคือคาร์โบไฮเดรตที่ละลาย
น้ าได้ (McDonald et al., 1995 และ เมธา, 2533) 
 2 การสูญเสียเนื่องจากการหายใจ (respiration losses)เป็นการสูญเสียเนื่องจากการ
ท างานของน้ าย่อยในพืชและจุลินทรีย์ในการย่อยพวกแป้งในสภาวะที่มีออกซิเจนผลที่ ได้รับคือ
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า โดยปกติแล้วถ้ามีการอัดพืชให้แน่นจะมีการสูญเสียประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์
การที่พืชอาหารหมักถูกออกซิเจนเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะด้านข้างและด้านบนของกองหมักจะ
ท าให้พืชอาหารหมักเกิดการเน่าเสียได้ซึ่งการสูญเสียนี้อาจมีมากถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักแห้ง 
(McDonald et al., 1995) 
 3 การสูญเสียเนื่องจากการหมัก (fermentation losses)การสูญเสียของน้ าหนักแห้งจะ
เกิดขึ้น 3-8 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ส่วนพลังงานนั้นสูญเสียน้อยกว่าทั้งนี้
เพราะมีการผลิตสารประกอบที่ให้พลังงานสูงเช่น เอทานอล ถ้ามีแบคทีเรียพวก clostridiumจะท าให้
มี การสูญเสี ยมากกว่ าการ ใช้ เป็ นอาหารของจุ ลิ นทรี ย์ เพราะมี การผลิ ตก๊ าชต่ า งๆ เช่ น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนและแอมโมเนีย เป็นต้น (พันทิพา, 2539) 
 4 การสูญเสียในส่วนของเหลวที่รั่วไหลออก (effluent losses) การไหลซึมของเหลวจาก
ภาชนะบรรจุจะท าให้เกิดการสูญเสียโภชนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ ซึ่งการสูญเสียของโภชนะในส่วนนี้
ขึ้นอยู่กับความชื้นของพืชอาหารสัตว์ที่น ามาหมักโดยโภชนะที่อยู่ในของเหลวประกอบด้วยน้ าตาล 
สารประกอบไนโตรเจน แร่ธาตุและกรดที่เกิดขึ้นจากการหมักกล่าวคือถ้าน า พืชอาหารสัตว์ที่มี
ความชื้นประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์มาท าการหมักจะเกิดการสูญเสียน้ าหนักแห้งประมาณ10 เปอร์เซ็นต์
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แต่ถ้าพืชนั้นมีความชื้นประมาณ 70เปอร์เซ็นต์จะมีการสูญเสียน้ าหนักแห้งน้อยมากอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ
ความสูงของไซโลและความหนาแน่นในการอัดพืชอีกด้วย (พันทิพา, 2539) 
ประโยชน์ของการท าพืชหมัก  
 การท าพืชอาหารหมักเป็นการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ได้เป็นเวลานานโดยเฉพาะ
ในช่วงที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ตลอดจนเป็นการเพ่ิมความน่ากินของพืชอาหารหมักและส่งผลให้
สัตว์สามารถกินพืชอาหารหมักได้ในปริมาณมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นวิธีในการลดสารพิษ
(detoxifying) ที่มีอยู่ในพืชอาหารสัตว์ เช่น กรดไซยานิคในมันส าปะหลังทั้งนี้ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ลดการเปลี่ยนแปลงทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์(เมธา, 2533) นอกจากนี้การท าพืชอาหารหมักยังมี
ข้อจากัดอยู่บ้างกล่าวคือสัตว์ที่กินพืชอาหารหมักเข้าไปอาจจะท าให้มูลเหลวได้ถ้าสภาพอากาศร้อน
และถ้าสัตว์กินพืชอาหารหมักไม่หมดจะท าให้เกิดเชื้อราและเน่าเสียได้ง่ายอีกด้วย 
พืชท่ีใช้ในกระบวนการหมัก  

1. ใบมันส าปะหลัง 

  ชื่อท้องถิ่น: ใบมันส าปะหลัง 
  ชื่อสามัญ: Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca 
  ชื่อวิทยาศาสตร์: Manihotesculenta (L.) Crantz 
  ชื่อวงศ์: Euphorbiaceae 

 
รูปภาพที่ 1 ใบมันสับปะหลัง 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ เกิดเวียนสลับรอบล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปโล่ ขอบใบแยกเป็น
แฉกประมาณ 3-9 แฉก เว้าลึกเกือบถึงโคนใบ ในแต่ละแฉกมีลักษณะเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ 
แกมรูปใบหอก หรือแกมรูปดาบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ มีขนาดกว้างประมาณ 
3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ด้านบนเกลี้ยง บางที่เป็นสีแดง ส่วนด้านล่างเป็น
สีขาวนวล และอาจมีขนเล็กน้อยตามเส้นใบ ก้านใบเป็นสีแดงเข้ม ยาวประมาณ 5-30 เซนติเมตร ที่
โคนก้านใบติดกับล าต้นมีหูใบ หูใบมักเป็นแฉกรูปหอก 3-5 แฉก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ร่วงได้
ง่าย 
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คุณค่าทางโภชนะของใบมันส าปะหลังแห้ง 
 ส าหรับคุณค่าทางโภชนะของใบมันส าปะหลังจะผันแปรตามปริมาณส่วนใบกับก้าน และล า
ต้นที่ติดมา ถ้ามีส่วนใบมากโปรตีนก็จะสูง โดยคุณค่าทางโภชนะของใบมันส าปะหลังแห้ง แสดงใน
ตารางที่ 1 แม้ว่าใบมันส าปะหลังจะมีสารพิษส าคัญ 2 ชนิด คือกรดไฮโดรไซยานิคและสารแทนนิน แต่
ในใบมันแห้งจะมีกรดไฮโดรไซยานิคเหลืออยู่ในระดับต่ ามากไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 
เช่นเดียวกับในมันเส้นที่สารพิษระเหยออกไประหว่างผึ่งแดด จนเหลือในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
ส าหรับสัตว์ และกรดไฮโดรไซยานิคในระดับต่ าดังกล่าวนี้กลับช่วยกระตุ้นให้เกิดระบบที่ท าให้สัตว์มี
ความต้านทานโรคเพ่ิมขึ้นด้วย ส่วนปริมาณแทนนินที่มีอยู่ในระดับต่ า 14.79 มิลลิกรัม/กก. ก็มี
ประโยชน์สามารถควบคุมพยาธิในตัวสัตว์ได้ด้วยนอกจากนี้ใบมันส าปะหลังแห้งยังสามารถใช้เป็น
แหล่งของไวตามินเอ (แคโรทีน) และสารสีแซนโทฟิลล์ให้กับสัตว์โดยมีปริมาณสูงกว่า คือประมาณ 
660 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเทียบกับ 318 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมที่มีอยู่ในใบกระถิน 

ตารางท่ี 2.3 คุณค่าทางโภชนะของใบมันส าปะหลังแห้ง 

ที่มา:ตารางคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบ กรมปศุสัตว์ 

2. ผักตบชวา 

   ชื่อท้องถิ่น        :   บัวลอย  ผักปง  ผักตบ ผักปอด  ผักป่อง   
   ชื่อสามัญ      :   Water hyacinth, Floating water hyacinth 
   ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Eichorniacrassipes (Mart.) Solms 
   วงศ ์                :   Pontederiaceae 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2. ผักตบชวา 

โภชนะ เปอร์เซ็นต์ 

วัตถุแห้ง 
โปรตีน 

แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส 

NDF 
ADF 

90.6 
22.2 
2.05 
0.24 
41.4 
31.3 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 พืชลอยน้ า อายุหลายปี ล าต้นสั้น แตกใบเป็นกอ ใบเดี่ยว รูปไข่ หรือเกือบกลม โคนใบเว้า
เข้าหาก้านใบ ก้านใบกลมอวบน้ า ตรงกลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ าช่วยให้ลอย
น้ าได้ ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายยอด ดอกย่อย 3-25 ดอก มีกลีบรวม 6 กลีบ กลีบบนสุด
ขนาดใหญ่กว่ากลีบอ่ืน และมีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน ผล แบบผลแห้งแตก รูป
ทรงกระบอก แบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่แตกกลางพู เมล็ดกลมขนาดเล็ก 

คุณค่าทางโภชนะของผักตบชวา 

 ต้นผักตบชวา 100 กิโลกรัมหลังจากตากให้แห้งจะมีน้ าหนักเหลือประมาณ 5 กิโลกรัม คิด
เป็นน้ าหนักของกากแห้งเฉลี่ย ร้อยละ5ของน้ าหนักทั้ งหมด จากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า 
ผักตบชวาประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลินิน และธาตุอื่นๆ 

ตารางท่ี 2.4 คุณค่าทางโภชนะของผักตบชวาแห้ง 

โภชนะ สัดส่วน (ร้อยละ) 
เถ้า 
ลินิน 

เพนแซน 
เซลลูโลส 
โซเดียม 
คาร์บอน 
ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน 
แคลเซียม 

โปแตสเซียม 

20-21 
12-13 
14-15 
43-44 
1.5-2.5 
32-35 
5.4-5.8 
2.8-3.5 
0.6-1.3 
2.0-3.5 

 ที่มา: http://www3.rdi.ku.ac.th 

3. กล้วย (Banana, Cultivated banana) 

        ชื่อท้องถิ่น        :กล้วยกะลิอ่อง  กล้วยมะนิอ่อง  กล้วยไข่  กล้วยน้ าว้า   
        ชื่อสามัญ      :   Banana, Cultivated banana 
        ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Musa ABB group (triploid) cv. ‘NamWa’ 
        ชื่อวงศ์            :  MUSACEAE 
 
 

http://www3.rdi.ku.ac.th/
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รูปภาพที่ 3. ใบกล้วย 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 กล้วย (Banana, Cultivated banana) เป็นพืชล้มลุก ล าต้นใต้ดินอวบน้ า สูงประมาณ 2-5 
เมตร  ใบ เป็นใบเดี่ยว  การเกาะติดของใบบนล าต้นแบบเวียนถี่ชิดอัดแน่นที่ล าต้น ใบรูปขอบขนาน 
ขนาดใหญ่ประมาณ 40 x 200 เซนติเมตร ปลายและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ผิวใบ
ด้านบนสีเขียวเข้มด้านใต้สีอ่อนกว่าและมีสิ่งเกาะติดคล้ายผงแป้งสีขาว  ก้านใบ แบ่งเป็นสองส่วน 
ส่วนแรกเกาะติดกับล าต้นมีลักษณะแบนโค้งอวบน้ าสีเขียวบนน้ าตาลแดง (ส่วนนี้เห็นคล้ายล าต้น) 
ส่วนที่สองทรงกลมส่วนกลางเป็นร่องโค้งลึกตามทรงก้านสีเขียวอ่อนยาวเรียวไปจนสุดปลายแผ่นใบ  
ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายยอดปลายช่อโค้งห้อยลง มีกาบประดับขนาดใหญ่ที่โคนกลุ่มดอกย่อยทุกๆ 
กลุ่ม กาบมีเนื้อหนาสีแดงเข้ม เมื่อรังไข่เจริญเป็นผลกาบประดับจะหลุดร่วงไป  ผล เป็นผลสด รูป
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร  เมล็ด ทรงกลมสีด า
ผิวเป็นคลื่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 เซนติเมตร 

คุณค่าทางโภชนะของกล้วย 

 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตระหนักในความจ าเป็นที่จะต้องค้นหาแหล่งอาหารสัตว์ที่
เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ส าหรับการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ และลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร ได้มีการรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี การน าผลพลอยได้ทาง
การเกษตรมาเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงสัตว์อย่างกว้างขวาง ผลิตผลจากต้นกล้วยนับว่าเป็นวัตถุดิบ ที่จะ
น ามาพัฒนาเพ่ือเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากปริมาณการผลิตแต่ละปีมากมาย มีส่วนเหลือทิ้งมาก
ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ใบกล้วย ต้นกล้วย เหง้าของต้นกล้วย เปลือกกล้วยสุก ปลีกล้วย และหยวก
กล้วย เป็นต้น 

1. ใบกล้วย ใบกล้วยสด มีสีเขียวเข้ม มีวัตถุแห้งประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ ามากถึง 
72 เปอร์เซ็นต์ มีสารอาหารที่ส าคัญ เช่น โปรตีนคิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ มีเยื่อใย
ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของใบกล้วยสด กับพืชอาหารสัตว์อ่ืนๆจะเห็น
ว่า ใบกล้วยสดมีระดับโปรตีนใกล้เคียงกับหญ้าขนสด (ใบกล้วยมีโปรตีนคิดจากนน้ าหนักแห้ ง 12 
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เปอร์เซ็นต์ หญ้าขนมีโปรตีน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ) ส่วนใบของกล้วยไม่รวมก้านใบมี โปรตีน
ใกล้เคียงกับพืชตระกูลถั่ว ใบสดของต้นกล้วยจึงเป็นผลพลอยได้ที่น่าจะน ามาใช้เป็นอาหารหยาบ
ส าหรับเลี้ยง โค-กระบือ ร่วมกับฟางข้าว และหญ้าแห้ง จะท าให้โค-กระบือกินอาหารมากขึ้น การน า
ใบกล้วยหั่นเป็นฝอยตากแห้งแล้ว น ามาผสมอาหารข้นเลี้ยงสุกร หรือสัตว์ปีก อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
น่าจะลดต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากใบกล้วยมีเยื่อใยสูงไม่มากนัก สัตว์กระเพาะเดี่ยวสามารถใช้
ประโยชน์ได้มากพอสมควร ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ใบกล้วยมีระดับ ไขมันค่อนข้างสูง น่าจะ
ใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์ได้ค่อนข้างดีแหล่งหนึ่ง 

 

2. ต้นกล้วย ต้นกล้วยส่วนที่เราเห็นโผล่พ้นจากดินนั้น อันที่จริงเป็นก้านใบของกล้วยในทาง 
ในทางวิชาการถือว่าเป็นล าต้นเทียมประกอบด้วย ก้านใบจ านวนมากอัดกันแน่นเป็นชั้นๆชั้นนอกสุดมี
ความแข็ง และเหนียวมากกว่าก้านใบที่อยู่ด้านใน จากผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของต้น
กล้วย โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พบว่า ต้นกล้วยสดมีน้ าเป็น
ส่วนประกอบประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีนคิดจากน้ าหนักแห้งเพียง 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง 
ใกล้เคียงกับฟางข้าว มีเยื่อใยคิดจากน้ าหนักแห้ง 26.1เปอร์เซ็นต์ 

3. เปลือกกล้วย ต้นกล้วยจะสามารถให้ผลเมื่อโตเต็มที่ ในสภาพดินอุดมสมบูรณ์และมีน้ า 
เพียงพอ ต้นกล้วยจะให้ผลหลังจากปลูกประมาณ 6 เดือน และให้ผลตลอดทั้งปี เปลือกกล้วยมีโปรตีน 
คิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ มีไขมันคิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จาก
ส่วนประกอบทางเคมีดังกล่าว เปลือกกล้วยน่าจะเหมาะส าหรับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์กระเพาะ
เดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม แม้จะมีระดับโปรตีนค่อนข้างต่ า แต่มีไขมันมากท าให้สามารถให้พลังงาน
แก่สัตว์มาก นอกจากนั้น เปลือกกล้วยน่าจะย่อยได้มาก เพราะมีเยื่อใยอยู่น้อยประมาณ 11 
เปอร์เซ็นต ์

4. ผลกล้วย ผลกล้วยเมื่อแก่เต็มที่จะมีน้ าเป็นส่วนประกอบ 60-70 เปอร์เซ็นต์ มีวัตถุแห้ง 
ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ มีแป้ง คิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อกล้วยสุกแป้งจะ
ถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาล ท าให้มีรสหวานอาจจะมีกลิ่นหอมด้วย ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกล้วย 
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ตารางท่ี 2.5 คุณค่าโภชนะส่วนต่างของกล้วย 

ส่วนต่าง 
ของกล้วย 

วัตถ ุ
แห้ง 

ส่วนประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์จากน้ าหนักแห้ง) 
โปรตีน 
(CP) 

ไขมัน 
(EE) 

เยื่อใย 
(CF) 

เถ้า 
(Ash) 

NFE NDF ADF 

ล าต้นกล้วยส่วนโคน 
ล าต้นกล้วยส่วนกลาง 
ล าต้นกล้วยส่วนปลาย 
ล าต้นกล้วยรวมทั้งต้น 
ใบกล้วย 

3.9 
4.3 
4.8 
4.9 
28.0 

4.4 
3.7 
3.6 
4.1 
11.7 

0.5 
0.5 
0.6 
0.4 
9.6 

21.7 
24.1 
25.0 
23.9 
24.3 

31.3 
30.8 
24.2 
31.4 
13.7 

41.9 
40.9 
46.6 
40.0 
40.7 

52.4 
55.3 
57.4 
57.8 
57.4 

33.9 
37.9 
37.2 
37.7 
46.7 

หมายเหตุ การหาเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง (Dry matter) ค านวณจากน้ าหนักสด 
ที่มา :ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

4.ผักกระฉูด 

  ชื่อท้องถิ่น          :   ผักกระฉูด 
  ชื่อสามัญ           :  Water cress 
  ชื่อวิทยาศาสตร์    : Neptunia sp. 
  ชื่อวงศ์              :  LEGUMINO-SAE 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 ผักกระฉูด 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ผักกระฉูด (Water cress) เป็นไม้ทอดเลื้อยยาวได้ 1 เมตร ใบเป็นใบประกอบใบย่อย 7-30 
คู่ เป็นรูปขอบขนาน ปลายมนโคนตัดสีเขียวสด ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอดดอกเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศดอกอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีเหลืองปนส้มเล็กน้อย “ผล” เป็นฝักแบนมีหลายเมล็ด 
ขยายและปักช าต้นพบขึ้นทั่วไปในภูมิภาคอินโดจีนอินโดนีเซีย พม่า ประเทศติมอร์ในประเทศไทยพบ
ทุกภาคโดยจะขึ้นตามที่โล่งแจ้ง แห้งแล้ง หรือ ที่ชื้นแฉะมีชื่อเรียกอีกคือ ผักกระเฉดโคกและผัก
กระเฉดบก 
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คุณค่าทางโภชนะของผักกระฉูด 
 พันธ์ธิป (2557) ได้วิ เคราะห์คุณค่าทางโภชนะของผักกระฉูดพบว่ามีโปรตีน 16.57 
เปอร์เซ็นต์มีเถ้า 6.41 กรัม มีความชื้น 10.9 เปอร์เซ็นต์มีไขมัน 2.07 เปอร์เซ็นต์และมีกากใย 2.93 
เปอร์เซ็นต์ พันธ์ธิป (2557) ได้ท าการทดลองโดยใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนในสูตรอาหารเลี้ยงปลา
นิล จากผลการทดลองพบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีผักกระฉูดบดแห้งในอัตราส่วน 50:50 
มีแนวโน้มสูงที่สุด รองลงมา 100:0 , 25:75 และ 0:100 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2.6 คุณค่าทางโภชนะของผักกระฉูด 

ที่มา: พันธ์ธิป (2557) 

 พืชอาหารสัตว์บางชนิดตลอดจนใบมันส าปะหลัง ผักตบชวา ใบกล้วยและผักกระฉูดรวมถึง
ผลพลอยได้จากทางการเกษตรต่างๆอาจจะมีคุณค่าทางโภชนะและลักษณะที่ไม่เหมาะสมในการท า
เป็นพืชอาหารหยาบหมัก ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการหมักรวมกับสารเสริมก่อนเพ่ือท า
ให้พืชอาหารหยาบหมักที่ได้มีคุณภาพดีและคุณค่าทางโภชนะท่ีเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ 

การผลิตพืชอาหารหมักโดยใช้สารเสริม 
 ประเภทสารเสริมในพืชอาหารหมัก 
  การแยกประเภทของสารเสริมในพืชอาหารหมักสามารถแยกได้ตามผลที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการหมักแต่สารเสริมบางกลุ่มสามารถแสดงผลได้หลายประเภท เช่น พวกแป้ง เมล็ดธัญพืช
และกากน้าตาลเป็นต้น ในขณะที่ Woolford (1984) ได้ทาการแยกประเภทของสารเสริมที่ใช้  
 1. สารที่ท าให้เกิดความเป็นกรดโดยตรงต่อพืชอาหารหมัก (direct acidification)ได้แก่ 
กรดอนินทรีย์และกรดอินทรีย์มีผลท าให้พีเอชของพืชอาหารหมักลดลงและชักน าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพืชอาหารหมักโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่มีอยู่ในพืช เช่น กรดซัลฟูริค กรดไฮโดร
คลอริค กรดฟอร์มิค และ กรดอะคริลลิค เป็นต้น 
 2. สารกลุ่มที่สามารถยับยั้งกระบวนการหมัก (fermentation inhibitor) ได้แก่ กลุ่มที่
สามารถยับยั้งได้ทางอ้อม ( indirect acting) และกลุ่มที่ยับยั้งโดยตรง (direct acting) มีผลยับยั้ง
จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสารอ่ืน ๆ ที่ทาหน้าที่ได้เหมือนกับจุลินทรีย์ เช่น ฟอร์มาดิไฮด์
และ เฮกซ่าไมด์ เป็นต้น 

โภชนะ กรัม 
ความชื้น 
โปนตีน 
เยื้อใย 
เถ้า 

ไขมัน 

10.9 
16.57 
2.93 
6.41 
2.07 
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 3. สารกลุ่มท่ีกระตุ้นกระบวนการหมัก (fermentation stimulation) เป็นสารตั้งต้นท า
หน้าที่สนับสนุนกระบวนการหมักโดยท าให้เกิดกระบวนการหมัก เช่น กากน้ าตาล และ เอนไซม์ซึ่ง
ได้แก่ เอนไซม์เซลลูโลไลติค เอนไซม์อะไมโลไลติค และ จุลินทรีย์มีชีวิต เป็นต้น 
 4. สารกลุ่มท่ีสามารถต่อต้านจุลินทรีย์โดยเฉพาะ (specific antimicrobial) พวกสาร
เสริมปฏิชีวนะสารที่ได้จากการสังเคราะห์จากจุลินทรีย์และกลุ่มท่ีต่อต้านจุลินทรีย์จะท าหน้าที่ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยตรง เช่น บาซิตราซินโบรโนพอล และ โซเดียมคลอไรด์ เป็นต้น 
 5. สารกลุ่มท่ีเป็นแหล่งโภชนะ (nutrients) ได้แก่ วัตถุดิบที่ให้พลังงานไนโตรเจนและแร่
ธาตุท าหน้าที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารหมัก เช่น เมล็ดธัญพืช และ ยูเรีย เป็นต้น 
ผลของการใช้สารเสริมของพืชอาหารหยาบหมัก 
 1. สารเสริมกลุ่มที่ทาให้เกิดความเป็นกรดโดยตรงต่อพืชอาหารหมัก (DirectAcidification) 
  1.1.กรดอนินทรีย์ (inorganic acid)การเสริมกรดอนินทรีย์ลงในพืชอาหารหมักจะท าให้
ระดับพีเอชของพืชอาหารหมักลดลงอยู่ระหว่าง 3.5-4.0 ซึ่งเป็นระดับpHที่ท าให้ไม่เกิดการผลิตกรด
บิวทีริคแต่ยังมีการท างานของแบคทีเรียที่ผลิตกรดชนิดอ่ืนๆอยู่จึงสามารถท าให้เกิดกระบวนการหมัก
ในการรักษาคุณภาพของอาหารได้ กรดอนินทรีย์ที่ใช้ในพืชอาหารหมักไม่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง
จุลินทรีย์แต่จะท าให้อาหารเกิดความเป็นกรดเท่านั้นและการน าพืชอาหารหมักท่ีเสริมกรดอนินทรีย์มา
ใช้ในการเลี้ยงสัตว์อาจท าให้เกิดปัญหาต่อระบบสรีรวิทยาของสัตว์ เช่นท้องอืด (acidosis) และเกิด
ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ า (hypomagnesemia) ตลอดจนลดความน่ากินลงอีกด้วย (Breirem and 
Ulivesli, 1960) ดังนั้นควรใช้กรดอนินทรีย์ในระดับที่ต่ าเนื่องจากความเป็นกรดสูงจะท าให้เกิดการกัด
กร่อนอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น กรดซัลฟูริค 

 1.2 กรดซัลฟูริค (Sulfuric acid)กรดซัลฟูริคเป็นกรดแก่ถ้ามีสถานะเป็นของแข็งจะเป็น
อันตราน้อยกว่าสถานะที่เป็นของเหลว จากการทดสอบกับจุลินทรีย์พบว่าสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในกลุ่ม Clostridium ได้ (Woolford, 1978) การใช้กรดซัลฟูริค 12 
กิโลกรัมต่อน้ าหนักพืชจะท าให้เกิดการผลิตกรดแลคติคได้ดียิ่งขึ้นและถ้ามีการสับพืชให้มีขนาดเล็กลง
จะท าให้กรดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยลดการสลายโปรตีนในพืชอาหารหมักแม้ว่า
กรดจะสามารถใช้ในการถนอมรักษาคุณภาพอาหารได้แต่อาจจะสามารถเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะ
ท้องอืดในสัตว์ได้ 
 1.3 กรดอินทรีย์ (organic acid)มีคุณสมบัติคล้ายกับกรดอนินทรีย์คือสามารถยับยั้ง
จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการได้ เช่น กรดฟอร์มิค กรดโพรพิโอนิค และกรดอะซิติค 
  1. กรดฟอร์มิค (formic acid)การใช้กรดฟอร์มิคจะใช้ในพืชที่มีความชื้นสูงซึ่ง
สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราในกองพืชอาหารหมักได้ นอกจากนี้ช่วยเร่งการเกิดกระบวนการหมักได้
เร็วขึ้น ลดปริมาณการสูญเสียโภชนะเนื่องจากการหายใจของพืชเพราะการใช้กรดในการเร่งปฏิกิริยา
จะสามารถลดระยะเวลาในการหมักลงได้ (สายัณห์ , 2540) นอกจากนี้ Waldo et al., (1971) 
รายงานว่าการใช้กรดฟอร์มิคจะช่วยป้องกันการเกิดการหมักของแบคทีเรียพวก Clostridium และลด
การหมักของคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นภายในไซโลและความเป็นกรดจะช่วยให้พืชอาหารหมักนั้น
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สามารถเก็บไว้ได้ และ Silveira et al., (1980) กล่าวว่าการเสริมกรดฟอร์มิคในอัตรา 0.5 เปอร์เซ็นต์
ลงในพืชอาหารหมักจะท าให้พืชอาหารหมักมีการกินได้และการย่อยสลายของน้ าหนักแห้งสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอีกด้วย 
  2 กรดอะซิติค (acetic acid)การใช้กรดอะซิติคที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 47 มิลลิโมล
ต่อลิตรหรือใช้ในอัตราส่วน 2.3 ลิตรต่อตันของพืชที่มีน้ าหนักแห้ง 20 เปอร์เซ็นต์จะสามารถยับยั้ง
endospore forming bacteria ได้และการใช้กรดอะซิติคที่อัตราส่วน 6.0-8.5 กรัมต่อลิตรจะมี
คุณสมบัติสามารถยับยั้งพวกยีสต์ได้ (Woolford, 1975a) ซึ่งกรดอะซิติคเป็นกรดที่เกิดขึ้นอยู่แล้วใน
กระบวนการหมักดังนั้นการที่นามาใช้เพ่ือการถนอมอาหารจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้สูงขึ้น 
  3.กรดโพรพิโอนิค (propionic acid)กรดโพรพิโอนิคมีคุณสมบัติยับยั้งพวกเชื้อราจึง
สามารถใช้เก็บรักษาคุณภาพของพืชอาหารหมักได้ โดยการเสริมกรดโพรพิโอนิคในพืชอาหารหมักที่
ความเข้มข้น 88 มิลลิโมลต่อลิตรหรือเท่ากับ 6.8 กรัมต่อกิโลกรัมของพืชที่มีน้าหนักแห้ง 20 
เปอร์เซ็นต์จะสามารถลดค่าพีเอชลงได้ถึงระดับที่ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคได้ 
ในขณะที่การเสริมกรดโพพิโอนิคในพืชที่มีพีเอชเท่ากับ 5 และ 6 จะสามารถยับยั้ง endospore 
formingbacteriaและจ ากัดกระบวนการหมักได้ นอกจากนี้กรดโพรพิโอนิคจะสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติคและเป็นการเพ่ิมการกินได้ของโคในระยะให้นมตลอดจน
ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ านมอีกด้วย (Woolford, 1984) ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Kung 
etal., (1998)ที่กล่าวว่าการใช้กรดโพรพิโอนิคในพืชอาหารหมักนั้นจะไม่มีผลต่อการกินได้และการ
ให้ผลผลิตของน้ านมโค 
  4.กรดแลคติค (lactic acid)กรดแลคติคมีคุณสมบัติเหมือนกรดทั่ว ๆ ไปคือมีระดับ
pHเท่ากับ 5ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้ง endospore forming bacteria แต่ไม่มีผลต่อยีสต์และเชื้อราการใช้
กรดแลคติคที่มีความเข้มข้น 58 มิลลิโมลต่อลิตรที่มีpHเท่ากับ 4 หรือเท่ากับอัตรา 45กิโลกรัมต่อตัน
น้ าหนักพืชที่มีน้ าหนักแห้ง 20 เปอร์เซ็นต์จะสามารถยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการได้เป็นอย่างดี
และท าให้มีการผลิตกรดแลคติคเพ่ิมสูงขึ้น (Woolford, 1975b) 
กลุ่มที่สามารถยับยั้งกระบวนการหมัก (fermentation inhibitor) 
 สารเสริมในกลุ่มนี้จะรวมถึงสารเสริมทุกชนิดที่มีผลสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ในพืชอาหาร
หมักได้และสามารถแบ่งออกตามลักษณะการท างานได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ยับยั้งโดยตรง (direct 
acting) และกลุ่มที่สามารถยับยั้งได้ทางอ้อม (indirect acting) 
กลุ่มที่ยับย้ังโดยตรง (direct acting sterilants) 

1. ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde)Goering et al, (1991) 
Goering et al, (1991) กล่าวว่าฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเสริมที่ใช้ประโยชน์เหมือนกับฟอร์มาลินโดย
การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ที่ความเข้มข้น 8 มิลลิโมลต่อลิตรจะท าให้เกิดการจ ากัดกระบวนการหมัก ซึ่งผล
ของฟอร์มาลดีไฮด์ต่อพืชอาหารหมักจะมีลักษณะคล้ายกับกรดฟอร์มิคเมื่อเทียบในอัตราเดียว 
นอกจากนี้ Barker et al., (1973) พบว่าฟอร์มาลดีไฮด์มีผลต่อการกินได้และผลผลิตของสัตว์อีกด้วย 

2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) 
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ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าชที่ใช้รักษาคุณภาพในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยซัลเฟอร์ได
ออกไซด์สามารถลดจ านวนแบคทีเรียในการหมักทุกชนิดแต่ไม่ได้ยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรีย ซึ่ง
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการหมักพืชอาหารสัตว์ที่มีน้ าตาลต่ า ถ้าใช้ในอัตรา 3.2 
กิโลกรัมต่อตันส่งผลให้pHในพืชอาหารหมักลดลงเท่ากับ 4 ซึ่งจะใช้เวลา 1-3 วัน นอกจากนี้การใช้
อัตรา 2.6 กิโลกรัมต่อตันในการหมักพบว่ามีผลช่วยลดการสูญเสียพ้ืนที่ผิวของพืชอาหารหมักและช่วย
เพ่ิมปริมาณน้าหนักแห้ง (Knodt, 1950) 
กลุ่มที่ยับย้ังโดยทางอ้อม (indirect acting sterilants) 
Woolford (1978) กล่าวว่าพืชอาหารหมักที่เสริมด้วยโซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์และเฮกซ่าไมด์จะมีผล
ดังนี้ 

1. โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ (sodium metabisulfite) 
การใช้โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ที่ความเข้มข้น 12.5 มิลลิโมลต่อลิตรหรือ 2.0กิโลกรัมต่อตันในพืชที่มี
พีเอชเท่ากับ 6 จะสามารถยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดได้และการใช้มากกว่า 10 กรัมต่อกิโลกรัมจะไม่มี
ผลต่อพีเอชแต่เป็นการเพ่ิมกรดแลคติคและลดกรดบิวทีริคในพืชอาหารหมักแต่โซเดียมเมทต้าไบ
ซัลไฟท์มีผลลดความน่ากินของพืชอาหารหมักจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก 

2. เฮกซ่าไมด์ (Hexamine) 
การเปรียบเทียบการใช้เฮกซ่าไมด์ร่วมกับโซเดียมไนเตรทและฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดฟอร์มิคในพืช
อาหารหมักท่ีอัตรา 2.3, 1.1, 2.5 และ 3.0 กรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับพบว่ามีพืชอาหารหมักมีปริมาณ
แอมโมเนียเท่ากับ 150 และ 20 กรัมต่อกิโลกรัมของไนโตรเจนทั้งหมด ส่วนการกินได้ของน้ าหนักแห้ง
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการใช้เฮกซ่าไมด์เป็นสารเสริมในพืชอาหารหมักอาจเป็นการเพิ่มต้นทุน
เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีตัวอ่ืน ๆ เช่นฟอร์มาลดีไฮด์ 
 
สารเสริมที่ใช้ในกระบวนการหมัก 
 กากน้ าตาล (molasses) 
 

 
รูปภาพที่ 5 กากน้ าตาล 

 กากน้ าตาล (Molasses) เป็นของเหลวลักษณะข้นเหนียว สีน้ าตาลด า องค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็นน้ าตาลซูโครสที่ไม่ตกผลึก กากน้ าตาลเป็นผลพลอยได้ของการผลิตน้ าตาลทราย ซึ่ง
กากน้ าตาลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
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1. กากน้ าตาลที่ได้จากน้ าตาลทรายขาว มีน้ าตาลอยู่ประมาณร้อยละ 50-60 
2. กากน้ าตาลที่ได้จากการผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีน้ าตาลอยู่ประมาณร้อยละ 48 
3. กากน้ าตาลที่ได้จากการแปรสภาพน้ าอ้อยแปรให้เข้มข้นโดยระเหย ซึ่งเป็นวิธีการผลิต 

น้ าตาลโดยตรง 
ประโยชน์ของกากน้ าตาล 
 กากน้ าตาลประกอบด้วย น้ าตาลประมาณร้อยละ 50-60 และแร่ธาตุต่างๆ เช่น ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นต้น ดังนั้นกากน้ าตาลจึงใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงาน
ชนิดหนึ่งที่มีราคาต่ า ตลอดจนน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมหมักแอลกอฮอล์ สุรา กรด มะนาว กรดน้ าส้ม 
กรดแลคติก ผงชูรส และยีสต์ขนมปัง เป็นต้น 
 ยูเรีย (Urea) 

 

  

 

 

รูปภาพที่ 6 ยูเรีย 

 ยูเรีย(Urea) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีไนโตรเจนประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบ 48x6.25 จะมีประมาณ 281 เปอร์เซ็นต์ยูเรียจะถูกย่อยสลายโดยเอมไซม์
ยูเรียเอสที่หลั่งออกมาจากตัวจุลินทรีย์ได้เป็นแอมโมเนีย แอมโมเนียที่ได้จะถูกจุลินทรีย์น าไป
สังเคราะห์เป็นโปรตีนของตัวจุลินทรีย์โดยรวมกับคีโตแอซิก อีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด 
ผ่านทางน้ าลายและผนังกระเพาะหมักการใช้ยูเรียเกี่ยวกับความน่ากินพบว่า หากใช้ในระดับสูงเกินไป
อาจเกิดความเป็นพิษเนื่องจากแอมโมเนีย โดยฉะเพราะโคระยะเล็กที่กระเพาะหมักยังพัฒนายังไม่
เต็มที ่

 เกลือ (salt) 

 

รูปภาพที่ 7 เกลือ 
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 เป็นแร่ธาตุส่วนใหญ่ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบในระดับสูงกว่า
เกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตัวเป็นแร่ผลึกรู้จักกันว่า เกลือหิน หรือแฮไลต์  เกลือพบได้ใน
ปริมาณมหาศาลในทะเลซึ่งเป็นองค์ประกอบของแร่ที่ส าคัญ ในมหาสมุทรมีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร 
ความเค็ม 3.5เปอร์เซ็นต์เกลือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตสัตว์ ความเค็มเป็นรสชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ 
เนื้อเยื่อสัตว์บรรจุเกลือปริมาณมากกว่าเนื้อเยื่อพืช ดังนั้นอาหารของชนเผ่าเร่ร่อนที่ด ารงชีวิตในฝูง
ต้องการเกลือเพียงเล็กน้อย หรือไม่ต้องการเกลือเลย ขณะอาหารประเภทซีเรียลจ าเป็นต้องเพ่ิมเกลือ 
เกลือเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงรสที่เก่าแก่ที่สุดและหาได้ง่ายที่สุด และการดองเค็มก็เป็นวิธีการถนอม
อาหารที่ส าคัญวิธีหนึ่ง 

 โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8 โซดาไฟ 

 มีสถานะเป็นของแข็งสีขาวหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวที่เป็นสารละลาย ถือเป็นสารเคมีที่มี
ความส าคัญมากในภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีจ าหน่ายทั้งในสถานะของแข็ง และของเหลว 
บางครั้งเรียกกันว่า ผงมัน ส่วนในรูปสารละลายมักพบความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โซดาไฟก้อน เป็น
สถานะปกติของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของแข็ง มีลักษณะเป็นผลึกหรือผงสีขาว มีคุณสมบัติในการละลาย
น้ าได้ดี เมื่อละลายน้ าจะให้ฤทธิ์เป็นด่างแก่ ใช้มากในภาคอุตสาหกรรม และมีใช้บ้างในภาคครัวเรือน 
และการเกษตรโซดาไฟเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของเหลวที่ละลายอยู่ในตัวท าละลาย 
(น้ า) มีฤทธิ์เป็นด่าง ไม่มีกลิ่นแต่สามารถเกิดไอระเหยได้เมื่อสัมผัสจะลื่นเหมือนสบู่ พบจ าหน่ายมากใน
ปัจจุบัน ได้แก่ โซดาไฟ 32 เปอร์เซ็นตแ์ละ50 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากในภาคอุตสาหกรรม 

ลักษณะของพืชหมักที่ดี 
  มาตรฐานทางกายภาพของพืชอาหารหมักกรมปศุสัตว์ (2547) รายงานว่า พืชหมักที่ดีควร
ลักษณะตรงตามมาตรฐานทางกายภาพและเคมีดังนี้ 
 1. กลิ่นพืชหมักควรมีกลิ่นหอมเปรี้ยวอ่อน ๆ คล้ายผลไม้ดอง ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าหรือ
กลิ่นของแอมโมเนีย 
 2. เนื้อของพืชหมักต้องไม่เป็นเมือก ไม่เละ เอามือถูไม่หลุดออก ไม่มีราหรือส่วนที่บูดเน่า 
ถ้ามีสีขาวเป็นเส้นกระจายบนพืชหมัก แสดงว่าเกิดราคุณภาพพืชหมักจะด้อยลง 
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 3. สีพืชหมักควรมีสีเหลืองอมเขียว ถ้าปรากฏเป็นเส้นสีน้ าตาลไหม้หรือด าแสดงว่าเกิด
ความร้อนมากในขณะหมัก ท าให้สารอินทรีย์สลายตัวนับเป็นการสูญเสียโภชนะหรือธาตุอาหารมาก 
ซึ่งถ้าพืชหมักเป็นสีด าไม่ควรน้ ามาให้สัตว์กิน 
 4. ค่าความเป็นกรดของพืชหมัก ควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อทดสอบด้วย
กระดาษลิตมัสมีค่าเท่ากับ 3.5-5.6 หรืออยู่ในช่วง 3.5-4.2 
มาตรฐานทางเคมีของพืชหมัก 
  1.ค่าความเป็นกรด ควรมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระหว่าง 3.5-4.2 
 2.ปริมาณกรดอินทรีย์ โดยมีกรดแลคติกยู่มาก มีกรดอะซิติกเป็นส่วนน้อย และไม่ควรมี
กรดบิวทิริกหรือให้มีน้อยที่สุด พืชหมักที่ดีไม่ควรมีเปรี้ยวเกินไป และควรมีสัดส่วนของกรดต่าง ๆ เมื่อ
คิดเป็นร้อยละของกรดทั้งหมดดังนี้ กรดแลกติกร้อยละ 1.5-2.5 กรดอะซิติกร้อยละ 0.5-0.8 และกรด
บิวทิริกน้อยกว่าร้อยละ 0.1 
ข้อควรระวังในการท าอาหารหยาบหมัก 
 1.การอัดหญ้าลงในภาชนะที่ใช้หมักต้องอัดให้แน่นเพ่ือไล่อากาศที่มีอยู่ในภาชนะออกให้
มากที่สุดซึ่งจะช่วยให้การหมักเกิดได้ดีและหญ้าหมักเสียน้อยที่สุด 
 2.การปิดภาชนะที่บรรจุต้องท าให้มิดชิดเพ่ือป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าไปใน
อาหารหยาบหมัก 
 3.เมื่อเปิดภาชนะควรใช้ให้หมดในระยะเวลาอันสั้น และเปิดภาชนะอย่าให้กว้างมาก เพ่ือ
ช่วยให้หญ้าหมักเสื่อมช้าลง 

 4. หญ้าที่น ามาใช้หมักไม่ควรจะมีความชื้นสูงมากเพราะจะท าให้เกิดน้ าในภาชนะหมักมาก
เกินไป 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการท าพืชอาหารหยาบหมัก 

 เบญจมาศ (2545) ได้รายงานถึงองค์ประกอบทางเคมีของใบกล้วยที่ไม่ได้หมัก ดังนี้ วัตถุ
แห้งร้อยละ 28.00 โปรตีนร้อยละ 11.70 พลังงานรวม 4,335 กิโลแคลอรี เถ้าร้อยละ 13.70 เยื่อใยที่
ไม่ละลายในสารละลายที่เป็นกลางร้อยละ 24.30 และไขมันร้อยละ 7.60 ของน้ าหนักแห้ง จะเห็นได้
ว่า ใบกล้วยหมักมีโภชนะสูงกว่าใบกล้วยที่ไม่ได้หมัก เนื่องจากการหมักท าให้ใบกล้วยมีโปรตีน 
พลังงานและไขมันเพิ่มมากขึ้นกว่าใบกล้วยที่ไม่ได้หมัก 
 นิลุบลและคณะ (2550) การศึกษาวิธีท าใบมันส าปะหลังหมักเ พ่ือเป็นอาหารสัตว์
ท าการศึกษาเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการหมักใบมันส าปะหลัง เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ โดยหมักใบ
และล าอ่อนที่สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือทุบให้ล าอ่อนแตก ผสมสารเสริมการหมัก ได้แก่ มันเส้นบด ร าข้าว 
หรือ กากน้ าตาล อัตรา 5 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์หรือเกลือ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ในถุงพลาสติกปิด
สนิท เก็บไว้ในห้องที่กันฝนได้ พบว่าวิธีที่เหมาะสมในการท าใบมันหมัก คือ การสับมันเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
ก่อนผสมสารเสริมการหมักต าหรับใดต าหรับหนึ่ง โดยหลังการหมัก 1 เดือน มันหมักดังกล่าวมี
คุณภาพดี คือมีกลิ่นหอมพืชหมัก เนื้อไม่เปื่อย มีสีน้ าตาล ไม่มีเชื้อรา pH < 4.2 – 4.4 น้ าหนักแห้ง 
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22-28 % มีกรดไฮโดรไซยานิคอยู่ในระดับปลอดภัยในการน าไปเลี้ยงสัตว์ (< 100 มก./กก.) และ
สามารถเก็บรักษาได้นาน 5 เดือน 
 ประทุมและคณะ (2555) ผลการเสริมผักตบชวาหมัก (Eichorniacrassipes Mart) ต่อ
สมรรถภาพการผลิตโคเนื้อ พบว่า พบว่าคุณค่าทางอาหารของผักตบชวาหมัก มีโปรตีนร้อยละ 14
น้ าหนักแห้ง ร้อยละ30.26 เถ้าร้อยละ 15.34 มีลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานพืชอาหารสัตว์
หมัก คือ มีสีเหลือง อมเขียว มีกลิ่นคล้ายผลไม้ดอง มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 4.1 การเสริม
ผักตบชวาหมักในอาหาร พบว่ามีผลท าให้น้ าหนักเพ่ิม อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และค่าต้นทุน
อาหารต่อการเพ่ิมน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ของอาหารควบคุมและอาหารทดลองมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต (P<0.01) 
 บุญส่ง และคณะ (2555) กล่าวว่า จากการศึกษาคุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะ
ของพืชหมักโดยกากน้ าตาลในสภาพไร้อากาศ 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ยักษ์ หญ้ากินนีสีม่วง และ
ข้าวโพดหวานที่หมักในถุงพลาสติกด า และมีอายุการรักษานาน 1, 3, 6 และ 12 เดือน พบว่า หญ้าเน
เปียร์ยักษ์หมักร่วมกับกากน้ าตาลร้อยละ 6 สามารถเก็บรักษาได้ โดยมีคุณภาพการหมักอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางได้นาน 6 เดือน และมีคุณค่าทางอาหารสูง คือ มีโปรตีนอยู่ในช่วงร้อยละ 11.10-14.88 มีสี
เหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอมเปรี้ยวคล้ายกลิ่นผลไม้ดอง เนื้อแน่น และมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 
3.96 ซึ่งอยู่ในมาตรฐานทางเคมีของพืชหมัก ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 3.5-4.2 หญ้ากินนีสี
ม่วงหมักร่วมกับกากน้ าตาลร้อยละ 6 โดยน้ าหนัก ในช่วงอายุการเก็บรักษา 1-3 เดือน มีลักษณะทาง
กายภาพดีและมีโปรตีนอยู่ในช่วงร้อยละ 9.64-11.02 มีสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอมเปรี้ยวคล้ายกลิ่น
ผลไม้ดอง และมีเนื้อแน่น แต่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)ค่อนข้างสูง 4.57 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานทาง
เคมีของพืชหมักที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)อยู่ระหว่าง 3.5-4.2 แต่เมื่ออายุการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนจะ
มีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีอยู่ในเกณฑ์ต่ า ต้นข้าวโพดหวานหมักสามารถเก็บรักษาได้นาน 6 
เดือน โดยมีคุณภาพการหมักของต้นข้าวโพดหวานอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง และมีคุณค่าทางอาหารสูง 
คือ มีโปรตีนอยู่ในช่วงร้อยละ 10.08-12.87 มีสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอมเปรี้ยวคล้ายกลิ่นผลไม้ดอง มี
เนื้อแน่นและมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 3.42 ซึ่งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานทางเคมีของพืชหมักที่มีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง(pH)อยู่ระหว่าง 3.5-4.2 
 ยิ่งลักษณ์และคณะ (2558) ศึกษาการใช้ใบกล้วยหมักต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ 
พบว่า ใบกล้วยหมักมีลักษณะทางกายภาพหลังจากการหมักแล้วไม่แตกต่างจากพืชหมักที่ใช้น ามา
เลี้ยงเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง คือ มีกลิ่นเปรี้ยวคล้ายกับกลิ่นผลไม้ดอง มีสีเหลืองอมเขียว หรือ
น้ าตาลทอง และเนื้อใบกล้วยที่หมักมีลักษณะแน่น ไม่ลื่น หรือเน่าเสีย ไม่แตกต่างไปจากพืชหมัก หรือ
หญ้าหมักชนิดอ่ืนๆ องค์ประกอบทางเคมีของใบกล้วยที่หมัก 7 วัน พบว่า มีวัตถุแห้งร้อยละ 30.81 
ของน้ าหนักแห้ง โปรตีนร้อยละ 13.91 พลังงานรวม 4,407.92 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม เถ้าร้อยละ 
8.64 เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารละลายที่เป็นกลางร้อยละ 46.95 และไขมันร้อยละ 8.63 ของน้ าหนัก
แห้ง 
 นิรันดรหนักแดง (2558)ผลของการหมักหญ้าซิกแนลเลื้อยร่วมกับกระถินต่อคุณภาพของ
พืชหมักการศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับกระถินที่ระดับ 0, 5, 10, 15 
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และ 20 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 21 วันโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) พบว่าลักษณะทาง
กายภาพของทุกทรีตเมนต์มีสีน้ าตาลเหลืองมีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้ดองและลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมดีมากไม่แตกต่างกันส่วนองค์ประกอบทางเคมีของพืชหมักพบว่าค่าวัตถุแห้งมีค่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) การหมักร่วมกับกระถินท าให้ระดับโปรตีนของพืชหมักมีค่า
สูงขึ้น 
 อารยาและคณะ (2559) การใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยงปลา
ยี่สดเทศ (LabeorohitaHammiltion) และปลาตะเพียนขาว (Brabonymusgonionotus, Bleeker) 
พบว่า การใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดเป็นส่วนผสมอาหารเลี้ยงปลายี่สกเทศมีอัตราการ
รอดเฉลี่ย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) แต่น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย ความยาวเพ่ิม
เฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P > 0.05) โดยพบว่าอาหารที่มีสัดส่วนของผักกระฉูดบดแห้งแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 
เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มดีที่สุดเกือบทุกการทดลอง ส่วนลูกปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มี
การใช้ผักกระฉูดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการทดลองดีที่สุดเกือบทุกการ
ทดลอง จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดไม่เหมาะสมกับ
การเลี้ยงปลายี่สกเทศแต่เหมาะกับปลาตะเพียนขาวซึ่งสามารถทดแทนด้วยผักกระฉูด 100 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากในทุกสูตรอาหารให้ผลด้านการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน 
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บทที ่3   

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ 
 1.1 ใบมันส าปะหลัง  
 1.2ผักตบชวา   
 1.3ใบกล้วย  
 1.4 .ผักกระฉูด  
สารเสริมที่ใช้ในการท าอาหารหยาบหมัก 
 2.1 ยูเรีย 
 2.2กากน้ าตาล 
 2.3 เกลือ 
 2.4โซดาไฟ 
วางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in Complete Randomize Design โดยจัด 
ทรีตเมนต์ดังนี้ ปัจจัย A พืชที่ใช้ในการท าอาหารหยาบหมัก ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง ผักตบชวา ใบ
กล้วยและผักกระฉูดปัจจัย B สารเสริมที่ใช้ในการท าอาหารหยาบหมัก ได้แก่ ได้แก่ ยูเรีย กากน้ าตาล 
เกลือและโซดาไฟ โดยท าการแบ่งพืชอาหารหยาบหมักเป็น 16 สูตรๆละ 4 ซ้ า โดยน าพืชตัวอย่างทั้ง 
4 ชนิด ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง ผักตบชวา ใบกล้วยและผักกระฉูดมาท าการหั่นด้วยเครื่องหั่นหญ้าให้
ได้ขนาดความยาวประมาณ  2 – 3  เซนติเมตรแล้วน ามาหมักร่วมกับสารเสริม ได้แก่ ยู เรีย 
กากน้ าตาล เกลือและโซดาไฟ โดยมีสูตรการทดลองดังต่อไปนี้  
 สูตรที่ 1 ใบมันส าปะหลังหมักยูเรีย           4 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 2 ใบมันส าปะหลังหมักกากน้ าตาล    8 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 3 ใบมันส าปะหลังหมักเกลือ      1 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 4 ใบมันส าปะหลังหมักโซดาไฟ     3 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 5 ผักตบชวาหมักยูเรีย    4 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 6 ผักตบชวาหมักกากน้ าตาล    8 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 7 ผักตบชวาหมักเกลือ    1 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 8 ผักตบชวาหมักโซดาไฟ    3 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 9 ใบกล้วยหมักยูเรีย    4 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 10 ใบกล้วยหมักกากน้ าตาล    8 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 11 ใบกล้วยหมักเกลือ    1 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 12 ใบกล้วยหมักโซดาไฟ    3 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 13 ผักกระฉูดหมักยูเรีย    4 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 14 ผักกระฉูดหมักกากน้ าตาล    8 เปอร์เซ็นต ์
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 สูตรที1่5 ผักกระฉูดหมักเกลือ    1 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 16 ผักกระฉูดหมักโซดาไฟ    3 เปอร์เซ็นต ์

ขั้นตอนในการท าอาหารหยาบหมัก 
 น าพืชอาหารหยาบที่ท าการหั่นแล้วมาผสมกับสารเสริมชนิดต่างๆตามสูตรการทดลองบทที่ 
3 จากนั้นท าการอัดใส่ถุงด าอัดให้แน่นและท าการดูอากาศภายในออกหลังจากนั้นท าการหมักปิดปาก
ถุงให้แน่นด้วยปอแก้วโดยใช้ระยะเวลาในการหมัก 21 วัน 

การเก็บข้อมูล 

 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหมักตามสูตรการทดลองแล้วท าการเก็บตัวอย่างโดยการสุ่ม
ตัวอย่างพืชอาหารหยาบหมักแต่ละถุงโดยมีการประเมินลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ กลิ่น เนื้อสัมผัส 
สีและวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)และเก็บตัวอย่างเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางเคมี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และ ค่าความเป็นกรด- 
ด่าง (pH) โดยใช้เครื่องวัดค่ากรดด่าง แบบปากกา INDEX ID-1000 และประเมินคุณภาพโดยให้ระดับ
คะแนนตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพทางกายภาพของพืชหมักของกองอาหารสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2547) 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ความชื้น เถ้า (ASH) โปรตีน (CP) ไขมัน (EE) 
เยื่อใย (CF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง
(NDF) ด าเนินตามวิธีของAOAC  (1995) และVan  Soest  and  Roberson  (1985) โดยการส่ง
ตรวจที่ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณค่าทางเคมีของพืชอาหารหยาบหมักทั้ง  16  สูตร  
วิเคราะห์ผลด้วยวิธี  Analysis  of  variance  และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพืชอาหารหยาบ
หมักทัง้  16  สูตร  โดยใช้  Duncan’s  multiple  range  test  (DMRT)  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป (Sirichai Statistics version 7.0, 1988)  
 
สถานที่ท าการทดลองและเก็บข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) 
2. การส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระยะเวลาที่ท าการทดลอง 

 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่  18  มกราคม  2561  ถึงวันที่  12 เมษายน 2561 
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

ผลของการวิเคราะห์คุณค่าทางกายภาพของพืชอาหารหยาบหมัก 
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืชอาหารหยาบหมัก คือ กลิ่น เนื้อสัมผัส สีและค่าความเป็น
กรด-ด่าง(pH)  โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินจากส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (กรมปศุสัตว์ 2547) 
  ลักษณะของกลิ่นพืชอาหารหยาบหมัก  
   ลักษณะของกลิ่นพืชอาหารหยาบหมักทั้งหมด 16 สูตร (สูตรการทดลองบทที่3)พบว่า 
ชนิดของอาหารหยาบและสารเสริมมีผลต่อลักษณะกลิ่นในอาหารหมักแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) โดยสูตรที่ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14 มีคะแนนกลิ่นสูงที่สุด 12 คะแนน คือมีกลิ่น
คล้ายกลิ่นผลไม้ดอง ซึ่งกลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นที่ดีของพืชอาหารสัตว์หมักรองลงมาเป็นสูตรที่ 4 , 8, 
12, 15 มีคะแนนอยู่ที่ 8 คะแนน คือไม่หอม มีกลิ่นฉุนเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเหม็นเน่า ซึ่งกลิ่นดังกล่าว
เป็นกลิ่นพืชอาหารสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและสูตรที่ 11, 13, 16 มีคะแนนต่ าที่สุดคือ 4 คะแนน
คือมีกลิ่นฉุนมากและเหม็นเล็กน้อย กลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นลักษณะที่ค่อนข้างไม่ดี 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของกลิ่น 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

กลิ่น (Smell) 
 ใบมันส าปะหลัง 12.00 12.00 12.00 8.00 11.00a 2.75    
 ผักตบชวา 10.00 4.00 11.00 7.00 8.00b 2.00    
 ใบกล้วย 11.00 12.00 1.00 9.00 8.25b 2.06 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 1.00 12.00 7.00 2.00 5.50c 1.38    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
8.50ab 10.00a 7.75bc 6.50c 8.19 2.05 

   

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 

   ลักษณะของเนื้อสัมผัสพืชอาหารหยาบหมัก 
  ลักษณะของเนื้อสัมผัสพืชอาหารหยาบหมักทั้งหมด 16 สูตร (สูตรการทดลอง 
บทที่3) พบว่า ชนิดของอาหารหยาบและสารเสริมมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหารหมักแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยสูตรที่1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 มีคะแนนสูงที่สุด 
4 คะแนน คือส่วนใบและล าต้นที่ยังคงสภาพเดิมและไม่มีสิ่งเจือปน รองลงมาได้แก่สูตรที่ 2,5,8 มี
คะแนนอยู่ที่ 2 คะแนน คือส่วนใบและล าต้นเปื่อยยุ่ยเล็กน้อย และมีลักษณะเป็นเมือกลื่นและสูตรที่ 
6,13,16 มีคะแนนต่ าที่สุด 1 คะแนน คือส่วนใบและล าต้นเปื่อยยุ่ยมากและมีสิ่งเจือปน จัดเป็น
ลักษณะอาหารหยาบหมักที่ไม่ดีนัก 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของเนื้อสัมผัส 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

เนื้อสัมผัส (Texture) 
 ใบมันส าปะหลัง 4.00 2.00 4.00 4.00 3.50ab 0.88    
 ผักตบชวา 2.50 1.00 4.00 2.50 2.50b 0.63    
 ใบกล้วย 6.00 4.00 3.00 3.50 4.13a 1.03 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 0.75 4.00 4.00 1.00 2.44b 0.61    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
3.31 2.75 3.75 2.75 3.14 0.79 

   

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
 ลักษณะของสพีืชอาหารหยาบหมัก 
   ลักษณะของสีพืชอาหารหยาบหมักทั้งหมด 16 สูตร (สูตรการทดลองบทที่3) พบว่า
ชนิดของอาหารหยาบและสารเสริมมีผลต่อลักษณะของสีในอาหารหมักแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) โดยสูตรที่2,9 มีคะแนนสูงที่สุด 3 คะแนนมีลักษณะของสีเหลืองอมเขียวหรือสีกากี 
รองลงมาได้แก่สูตรที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 มีคะแนนอยู่ที่ 2 คะแนน ลักษณะของสีคือเขียว
อมเหลืองหรือเขียวเข้มและสูตรที่ 6.14 มีคะแนนอยู่ที่ 1 คะแนน มีลักษณะของสีคือน้ าตาลทอง ส่วน
สูตรที่มีคะแนนต่ าที่สุดได้แก่ 13,15.16 โดยมีคะแนนอยู่ที่ 0 คะแนนคือมีสีน้ าตาลเข้ม หรือด า จัดเป็น
ลักษณะของสีที่ไม่ดีนัก 
ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของสี 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

สี (Color) 
 ใบมันส าปะหลัง 2.00 3.00 2.00 2.00 2.25ab 0.56    
 ผักตบชวา 2.25 1.00 2.50 2.00 1.94b 0.49    
 ใบกล้วย 3.00 2.75 2.00 2.50 2.56a 0.64 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 0.00 1.00 0.5 0.0 0.38c 0.10    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
1.81 1.94 1.75 1.63 1.78 0.45 

   

   หมายเหต ุ **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
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ลักษณะความเป็นกรด-ด่าง (PH) ของพืชอาหารหยาบหมัก 
  ลักษณะความเป็นกรด-ด่าง (PH) ของพืชอาหารหยาบหมักทั้งหมด 16 สูตร (สูตร
การทดลองบทที3่) พบว่าชนิดของอาหารหยาบและสารเสริมมีผลต่อลักษณะความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ในอาหารหยาบหมักมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01)โดยสูตรที่ 1, 2, 3, 4, 

13, 14, 15, 16มีค่าความเป็นกรด-ด่าง(PH) สูงที่สุดอยู่ระหว่าง 6.536.45, 6.39, 6.38, 6.34, 6.32 
รองลงมาคือสูตรที่9, 10, 11และ12 มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่ 4.32, 4.31, 4.27 และ 4.26 สูตรที่
มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ าที่สุดได้แก่สูตรที่ 5,6,7,8โดยมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 3.42, 3.41, 3.30
และ 3.21 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

ลักษณะทาง
กายภาพ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

ค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) 
 ใบมันส าปะหลัง 6.34 6.32 6.38 6.31 6.34b 1.59    
 ผักตบชวา 3.41 3.21 3.42 3.30 3.34d 0.84    
 ใบกล้วย 4.26 4.27 4.31 4.32 4.29c 1.07 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 6.45 6.39 6.53 6.42 6.45a 1.61    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
5.11ab 5.05b 5.16a 5.09ab 5.10 1.28    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
ผลของการวิเคราะห์คุณค่าทางเคมีของพืชอาหารหยาบหมัก 
 ผลของการศึกษาคุณค่าทางเคมีของพืชอาหารหยาบหมักได้แก่ ความชื้น เถ้า (ASH) โปรตีน 
(CP) ไขมัน (EE) เยื่อใย (CF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสาร
ฟอกที่เป็นกลาง(NDF)โดยการส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ผลของการวิเคราะห์ความชื้นในอาหารหยาบหมัก 
  ผลของการวิเคราะห์ความชื้นในอาหารหยาบหมัก (ตารางที่ 4.5) พบว่า ชนิดของ
อาหารหยาบมีผลต่อความชื้นในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยใบกล้วย
มีความชื้นสูงที่สุด (6.14 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาใบมันส าปะหลัง ผักตบชวา และผักกระฉูด มีค่าเท่ากับ 
5.58, 5.56 และ 5.55 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับเมื่อพิจารณาสารเสริมที่ใช้ในการท าพืชอาหารหยาบหมัก 
พบว่า ยูเรียมีค่าความชื้นสูงที่สุด (6.25 เปอร์เซ็นต์) รองลงมา เกลือ กากน้ าตาลและโซดาไฟ มีค่า
เท่ากับ 5.62 5.49 5.48 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบความชื้นต่ออาหารหยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

ความชื้น (%) Moisture 
 ใบมันส าปะหลัง 6.11 5.25 4.42 6.54 5.58b 1.40    
 ผักตบชวา 5.69 5.75 6.51 4.31 5.56b 1.39    
 ใบกล้วย 6.90 6.12 5.56 5.98 6.14a 1.54 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 6.29 4.82 6.00 5.08 5.55b 1.39    
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 6.25a 5.49c 5.62b 5.48c 5.71 1.43    

หมายเหตุ**หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 

 ผลของการวิเคราะห์วัตถุแห้งในอาหารหยาบหมัก 
   ผลของการวิเคราะห์วัตถุแห้งในอาหารหยาบหมัก(ตารางที่ 4.6)พบว่า ชนิดของ
อาหารหยาบมีผลต่อวัตถุแห้งในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดย ผัก
กระฉูดมีค่าวัตถุแห้งสูงที่สุด (74.71เปอร์เซ็นต์) รองลงมา ใบมันส าปะหลัง ผักตบชวาและใบกล้วย มี
ค่าเท่ากับ 94.6794.6594.13 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสารเสริมที่ใช้ในการท าพืชอาหารหยาบหมัด 
พบว่า โซดาไฟมีค่าวัตถุแห้งสูงที่สุด (94.78เปอร์เซ็นต์) รองลงมา กากน้ าตาล เกลือและยูเรีย มีค่า
เท่ากับ 94.7294.70และ 94.05 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการเปรียบเทียบวัตถุแห้ง (DM) ในอาหารหยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

วัตถุแห้ง (%) DM 
 ใบมัน

ส าปะหลัง 
94.28 94.93 93.72 93.73 94.67a 23.67 

   

 ผักตบชวา 94.52 94.47 93.77 95.83 94.65a 23.66    
 ใบกล้วย 93.44 94.14 94.67 94.26 94.13b 23.53 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 93.99 95.36 94.23 95.29 94.71a 23.68    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
94.05b 94.72a 94.70a 94.78a 94.54 23.64 

   

หมายเหตุ**หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
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 ผลของการวิเคราะห์ของเถ้า(Ash) ในอาหารหยาบหมัก 
   ผลของการวิเคราะห์ของเถ้า (Ash) ในอาหารหยาบหมัก (ตารางที่ 4.7) พบว่า ชนิด
ของอาหารหยาบมีผลต่อเถ้า (Ash) ในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)โดย
ผักตบชวามีเถ้าสูงที่สุด (18.51 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาใบกล้วย ผักกระฉูดและใบมันส าปะหลัง มีค่า
เท่ากับ 14.15, 13.47 และ 9.24เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับเมื่อพิจารณาถึงสารเสริมที่ช่วยในการหมัก 
พบว่า อาหารหยาบที่หมักด้วย โซดาไฟมีค่าสูงที่สุดที่ (20.92เปอร์เซ็นต์) มีค่าสูงกว่าอาหารหยาบที่
หมักด้วย เกลือ ยูเรีย และกากน้ าตาลมีค่าเท่ากับ 12.52 11.34และ10.97 ตามล าดับ  

 ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการเปรียบเทียบเถ้า (Ash) ต่ออาหารหยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

เถ้า (Ash) 
 ใบมันส าประ

หลัง 
7.20 7.27 8.15 14.32 9.24d 2.31    

 ผักตบชวา 14.24 13.43 16.69 29.68 18.51a 4.63    
 ใบกล้วย 11.80 14.50 13.98 17.87 14.54b 3.64 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 12.10 8.70 11.25 21.82 13.47c 3.37    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
11.34c 10.97c 12.52b 20.92a 13.94 3.49    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01)  

 ผลของการวิเคราะห์ของโปรตีน (CP) ในอาหารหยาบหมัก 
   ผลของการวิเคราะห์ของโปรตีน (CP) ในอาหารหยาบหมัก (ตารางที่ 4.8) พบว่า 
ชนิดของอาหารหยาบมีผลต่อโปรตีนในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดย
ใบมันส าปะหลังสูงที่สุด (23.84 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นผักกระฉูด ใบกล้วยและผักตบชวา มีค่า
เท่ากับ 14.18, 10.80และ 8.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับเมื่อพิจารณาถึงสารเสริมที่ช่วยในการหมัก 
พบว่า ยูเรียมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ(18.28%) รองลงมา กากน้ าตาล เกลือและโซดาไฟ มีค่าเท่ากับ 13.71 
13.41และ11.55เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.8แสดงผลการเปรียบเทียบโปรตีน (CP)ต่ออาหารหยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

โปรตีน (CP) 
 ใบมันส าปะหลัง 30.22 21.87 21.27 21.59 23.84a 5.96    
 ผักตบชวา 11.69 9.15 7.21 4.47 8.13d 2.03    
 ใบกล้วย 13.45 9.76 9.81 10.19 10.80c 2.70 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 17.78 14.07 14.90 9.96 14.18b 3.55    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
18.28a 13.71b 13.41c 11.55d 14.24 3.56    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
 ผลของการวิเคราะห์ของไขมัน (EE) ในอาหารหยาบหมัก 
  ผลของการวิเคราะห์ของไขมัน (EE) ในอาหารหยาบหมัก(ตารางที่ 4.9) พบว่าชนิด
ของอาหารหยาบมีผลต่อไขมันในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยใบมัน
ส าปะหลังมีค่าสูงที่สุด (7.16 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นผักกระฉูด ใบกล้วยและผักตบชวา มีค่าเท่ากับ 
0.98, 0.45และ 0.21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสารเสริมที่ใช้ในการท าอาหารหยาบ
หมัก พบว่า พืชที่หมักด้วยเกลือมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ(2.41เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็น ยูเรีย กากน้ าตาล
และโซดาไฟ มีค่าเท่ากับ 2.21 2.09และ2.09 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม  ไขมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ขบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ที่ค่อนข้างน้อยอาจมีการลดลงบ้างเนื่องจากถูกชะล้างด้วยกรดอินทรีย์  
หรือสูญเสียไปกับส่วนของน้ าที่ไหลออก  (seepage)  จากพืชอาหารสัตว์หมัก   

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบไขมัน (EE)ต่ออาหารหยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

ไขมัน (EE) 
 ใบมันส าปะหลัง 7.32 6.62 7.68 7.01 7.16a 1.79    
 ผักตบชวา 0.21 0.26 0.36 0.03 0.21d 0.05    
 ใบกล้วย 0.41 0.57 0.23 0.59 0.45c 0.11 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 0.92 0.93 1.36 0.73 0.98b 0.25    
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 2.21b 2.09c 2.41a 2.09c 2.20 0.55    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
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ผลของการวิเคราะห์ของเยื่อใย (CF) ในอาหารหยาบหมัก 
  ผลของการวิเคราะห์ของเยื่อใย (CF) ในอาหารหยาบหมัก (ตารางที่ 4.10) พบว่า 
ชนิดของอาหารหยาบมีผลต่อเยื่อใยในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยผัก
กระฉูดมีค่าสูงที่สุด (32.60เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นใบกล้วย ผักตบชวาและใบมันส าปะหลัง มีค่า
เท่ากับ 30.32, 28.29และ 20.79 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสารเสริมที่ใช้ใน
การท าอาหารหยาบหมัก พบว่า พืชที่หมักด้วยยูเรียมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ(32.06เปอร์เซ็นต์) รองลงมา 
เกลือ โซดาไฟ และกากน้ าตาล มีค่าเท่ากับ 27.5227.32และ25.12เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบเยื่อใย (CF)ต่ออาหารหยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

เยื่อใย (CF) 
 ใบมันส าปะหลัง 21.68 18.36 21.57 21.57 20.79d 5.20    
 ผักตบชวา 32.08 27.46 29.30 24.33 28.29c 7.07 ** ** ** 
 ใบกล้วย 32.78 28.27 29.62 30.60 30.32b 7.58    
 ผักกระฉูด 41.69 26.37 29.58 32.77 32.60a 8.15    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
32.06a 25.12c 27.52b 27.32b 28.00 7.00    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 

 ผลของการวิเคราะห์ของคาร์โบไฮเดรต (NFE) ในอาหารหยาบหมัก 
  ผลของการวิเคราะห์ของคาร์โบไฮเดรต (NFE) ในอาหารหยาบหมัก(ตารางที่ 4.11) 
พบว่า ชนิดของอาหารหยาบมีผลต่อคาร์โบไฮเดรตในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) โดยผักตบชวามีค่าสูงที่สุด (39.29เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นใบกล้วย ใบมันส าปะหลังและ
ผักกระฉูด มีค่าเท่ากับ 37.75, 33.38และ 33.23 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับเมื่อพิจารณาสารเสริมที่ใช้ใน
การท าอาหารหยาบหมัก พบว่า พืชที่หมักด้วยกากน้ าตาลมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ(42.61เปอร์เซ็นต์) 
รองลงมา เกลือ โซดาไฟและยูเรีย มีค่าเท่ากับ 38.5332.64และ29.86 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบคาร์โบไฮเดรต (NFE) ต่ออาหารหยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

NFE 
 ใบมันส าปะหลัง 27.47 40.62 36.47 28.97 33.38c 8.35    
 ผักตบชวา 36.09 43.94 39.94 37.18 39.29a 9.82 ** ** ** 
 ใบกล้วย 34.65 40.77 40.80 34.76 37.75b 9.44    
 ผักกระฉูด 21.23 45.12 36.90 29.66 33.23c 8.31    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
29.86d 42.61a 38.53b 32.64c 35.91 8.98    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 

  ผลของการวิเคราะห์ของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF)  
   ผลของการวิเคราะห์ของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) ในอาหาร
หยาบหมัก(ตารางที่ 4.12) พบว่า ชนิดของอาหารหยาบมีผลต่อเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็น
กรด (ADF) ในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยผักกระฉูดมีค่าADFสูงที่สุด 
(57.63เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นใบกล้วย ใบมันส าปะหลังและผักตบชวา มีค่าเท่ากับ 49.02 , 44.37
และ 40.29 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับเมื่อพิจารณาสารเสริมที่ใช้ในการท าอาหารหยาบหมัก พบว่า พืชที่
หมักยูเรียมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ(52.74เปอร์เซ็นต์) รองลงมา เกลือ กากน้ าตาลและดาไฟ มีค่าเท่ากับ 
47.6045.65และ45.30เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.12แสดงผลการเปรียบเทียบเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) ต่ออาหาร
หยาบหมัก (on dry basis)  

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

ADF 
 ใบมันส าปะหลัง 44.38 39.85 42.08 51.06 44.34c 11.09    
 ผักตบชวา 45.48 41.46 43.57 30.65 40.29d 10.07 ** ** ** 
 ใบกล้วย 50.65 47.29 48.72 49.41 49.02b 12.26    
 ผักกระฉูด 70.43 54.00 56.02 50.08 57.63a 14.41    
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 52.74a 45.65bc 47.60b 45.30c 47.82 11.96    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) 
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ผลของการวิเคราะห์ของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF) 
   ผลของการวิเคราะห์ของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF) (ตารางที่ 
4.13) พบว่า ชนิดของอาหารหยาบมีผลต่อNDFในอาหารหยาบหมักอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) โดยใบกล้วยมีค่าสูงที่สุด (70.63 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นผักกระฉูด ผักตบชวาและใบมัน
ส าปะหลัง มีค่าเท่ากับ 69.62, 63.18และ 53.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับเมื่อพิจารณาสารเสริมที่ใช้ใน
การท าอาหารหยาบหมัก พบว่า พืชที่หมักด้วยยูเรียมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ(71.21เปอร์เซ็นต์) รองลงมา 
เกลือ กากน้ าตาลและโซดาไฟ มีค่าเท่ากับ 66.0765.08และ54.31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
ตารางที่ 4.13แสดงผลการเปรียบเทียบเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF)ต่ออาหาร
หยาบหมัก(on dry basis) 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

NDF 
 ใบมัน

ส าปะหลัง 
52.85 49.37 52.94 57.82 53.25c 13.31    

 ผักตบชวา 73.37 68.42 69.35 41.56 63.18b 15.80 ** ** ** 
 ใบกล้วย 75.29 71.97 73.77 61.50 70.63a 17.66    
 ผักกระฉูด 83.32 70.57 68.21 56.37 69.62a 17.41    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
71.21a 65.08b 66.07b 54.31c 64.17 16.04    

หมายเหตุ  **  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
abcdอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P < 0.01) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

 การศึกษาผลของสารเสริมที่ใช้ในการท าอาหารหยาบหมักท้ัง 16 สูตร ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง
หมักยูเรีย ใบมันส าปะหลังหมักกากน้ าตาล ใบมันส าปะหลังหมักเกลือ ใบมันส าปะหลังหมักโซดาไฟ 
ผักตบชวาหมักยูเรีย ผักตบชวาหมักกากน้ าตาล ผักตบชวาหมักเกลือ ผักตบชวาหมักโซดาไฟ ใบกล้วย
หมักยูเรีย ใบกล้วยหมักกากน้ าตาล ใบกล้วยหมักเกลือ ใบกล้วยหมักโซดาไฟ ผักกระฉูดหมักยูเรีย ผัก
กระฉูดหมักกากน้ าตาล ผักกระฉูดหมักเกลือ ผักกระฉูดหมักโซดาไฟ แล้วท าการหมักเป็นเวลา  21  
วัน  เมื่อครบก าหนดเวลาหมักจึงน าตัวอย่างที่ได้มาท าการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและคุณค่า
ทางเคมีสามารถท าการสรุปได้ดังนี ้
 1. ลักษณะทางกายภาพของกลิ่นสูตรที่1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14 (สูตรจากการทดลองบท
ที่ 3) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) มีลักษณะของกลิ่นคล้ายกลิ่นผลไม้
ดอง ซึ่งกลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นที่ดีของพืชอาหารหยาบหมัก 
 2. ลักษณะของเนื้อสัมผัสอาหารหยาบหมัก พบว่า สูตรที่ 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) มีลักษณะส่วนใบและล าต้นที่ยังคงสภาพ
เดิมและไม่มีสิ่งเจือปน 
 3. ลักษณะของสีในอาหารหยาบหมักโดยสูตรที่ 2 และ 9มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (P <0.01) ลักษณะของมีสีเหลืองอมเขียวหรือสีกากี ซึ่งจัดว่าเป็นลักษณะของสีที่ดีของ
อาหารหยาบหมัก 
 4. ลักษณะของความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  
 (P <0.01) โดยมีสูตรที่ 7และ9 มีค่าเท่ากับ 3.42และ4.26 ตามล าดับ จัดว่าเป็นอาหารหยาบที่ดี
เหมาะส าหรับน าไปเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องตามมาตรฐานของพืชอาหารหยาบหมัก 
 5. ลักษณะคุณค่าทางเคมี เปอร์เซ็นต์ของความชื้น วัตถุแห้ง (DM) เถ้า (Ash) ไขมัน (EE) 
โปรตีน (CP) เยื่อใย (CF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสาร
ฟอกสารที่เป็นกลาง (NDF) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (P <0.01) ของอาหาร
หยาบหมักร่วมกับสารเสริมทั้ง 16 สูตร 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

  การน าผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น ใบมันส าปะหลัง ผักตบชวา ใบกล้วย ผักกระฉูด
มาท าการหมักร่วมกับสารเสริม ได้แก่ ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพให้มี
โภชนะดีขึ้นจากเดิมโดยผลจากการประเมินลักษณะทางกายภาพ กลิ่น เนื้อสัมผัส สีและค่าความเป็น
กรด-ด่าง(pH) พบว่า ลักษณะทางกายภาพของกลิ่นสูตรที่1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14 (สูตรจากการ
ทดลองบทที่ 3) มีลักษณะของกลิ่นคล้ายกลิ่นผลไม้ดอง ซึ่งกลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นที่ดีของพืชอาหาร
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หยาบหมักรวมถึงสีของอาหารหยาบหมักสูตรที่ 2 , 9 มีลักษณะของสีเหลืองอมเขียวหรือสีกากี ซึ่ง
สอดคล้องกับนิรันดร (2558) ผลของการหมักหญ้าซิกแนลเลื้อยร่วมกับกระถินต่อคุณภาพของพืชหมัก
โดยพบว่าลักษณะทางกายภาพของทุกทรีตเมนต์มีสีน้ าตาลเหลืองมีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้ดองและ
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมถือว่าเป็นพืชอาหารหมักที่ดี ในส่วนของเนื้อสัมผัสพบว่าสูตรที่
1,3,4,7,9,10,11,12,14,16 มีลักษณะส่วนใบและล าต้นที่ยังคงสภาพเดิมและไม่มีสิ่งเจือปนซึ่งเป็น
ลักษณะที่ดีของอาหารหยาบหมักตามเกณฑ์การประเมินจากส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (กรมปศุ
สัตว์, 2547) ในส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 
0.01) โดยค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)ของผักตบชวาหมักเกลือ และใบกล้วยหมักยูเรียมีค่าเท่ากับ3.42 
และ4.26ซึ่งสอดคล้องกับบุญส่ง และคณะ (2555) กล่าวว่า จากการศึกษาคุณภาพการหมักและ
คุณค่าทางโภชนะของพืชหมักโดยกากน้ าตาลในสภาพไร้อากาศ 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ยักษ์ หญ้า
กินนีสีม่วง และข้าวโพดหวานที่หมักในถุงพลาสติกด าพบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 3.96 ซึ่งอยู่
ในมาตรฐานทางเคมีของพืชหมัก ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 3.5-4.2และในส่วนเปอร์เซ็นต์
ของความชื้น วัตถุแห้ง (DM) เถ้า (Ash) ไขมัน (EE) โปรตีน (CP)  เยื่อใย (CF) เยื่อใยที่ไม่ละลายใน
สารฟอกที่เป็นกรด (ADF) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกสารที่เป็นกลาง (NDF) พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P <0.01) 
 พืชอาหารหยาบหมักที่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองซึ่งได้จากการพิจารณา
ในส่วนของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกสารที่เป็น
กลาง (NDF) และโปรตีน (CP) ในส่วนของพืช 3 อันดับแรก ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง ใบกล้วย 
ผักตบชวาในส่วนของสารเสริมที่เหมาะสมในการใช้ท าพืชอาหารหยาบ ได้แก่ กากน้ าตาล ยูเรียและ
โซดาไฟ 

ข้อเสนอแนะ 

  ในการท าอาหารหยาบหมักเพ่ือเป็นการถนอมอาหารไว้ใช้ในฤดูแล้งควรพิจารณาพืชที่ใช้ใน
การท าอาหารหยาบหมักควรสามารถหาง่ายถามท้องถิ่นและมีมากพอในการท าอาหารหยาบหมักร่วม
ถึงการใช้สารเสริมควรจะเลือกใช้สารเสริมกากน้ าตาลเพราะจะให้คุณค่าทางอาหารได้ดีกว่าทั้งนี้ก็
ขึ้นอยู่กับพืชอาหารหยาบสดที่จะใช้ในการท าอาหารหยาบหมัก 
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ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเยื่อใย(CF) 

Treatment 
จ านวนซ้ า 

รวม (total) เฉลี่ย (mean) 
1 2 3 4 

1 21.75 21.56 21.65 21.75 86.71 21.67 
2 17.88 18.65 18.27 18.66 73.46 18.36 
3 21.51 21.60 21.56 21.61 86.28 21.57 
4 21.56 21.57 21.57 21.57 86.27 21.56 

รวม (total)     332.72 83.16 
 
1.การหาค่า Correction Factor (C.F.) 

 C.F. =(ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2 
       จ านวนทั้งหมดในการทดลอง 
   =(332.72)2 
    16 
   = 110702.59 
    16 
   = 6918.91 
2.การหาค่า Sum of squares 
 Total S.S = ผลบวกของ (ข้อมูลจากแต่ละหน่วยการทดลอง)2 - C.F. 
    = (21.75)2+(21.56)2 +(21.65)2+(21.75)2+(17.88)2+(18.65)2+(18.27)2 
    (18.66)2+(21.51)2+(21.60)2+(21.56)2+(21.61)2+(21.56)2+(21.57)2 
       (21.57)2+(21.57)2 
    = 6854.7-6918.91 = 64.21 
    Treatment S.S = (ผลรวมแต่ละหน่วยทดอง)2 - C.F. 
     จ านวนซ้ า 
    = (T)1+(T)2+(T)3+(T)4 
          R 
    = (86.71)2+(73.46)2+(86.28)2+(86.27)2 
                      4 
    = 6950.43 - 6918.91 
                 4 
    = 7.88 
 
 Error S.S = Total S.S - Treatment S.S  
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    = 64.21-7.88 = 56.33 
3.การหาค่า Mean squares 
 Treatment M.S  = Treatment S.S 
                T-1 
      = 7.88 
      4-1  
      =7.88  
     3 
      = 2.62 
 Error M.S   =Error S.S 
          T(r-1) 
      = 56.33 
      4(4-1) 
      = 56.33 
          15 
      = 3.75 
4.การหาค่า F-Value 
 F     = Treatment M.S  
             Error M.S 
      = 2.62 
         3.75 
      =0.69 

5.การหาค่า C.V %   = √
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑀.𝑆.×100%

G.M.
 

 

  =  √3.75×100%

20.79
   

  = 1.93

20.79
× 100 

 
  = 0.09 × 100 
  = 9 % 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ANOVA 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของกลิ่น 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 1017.75 67.85 13.35 1.92 2.52 

A 3 242.75 80.91 15.92 2.84 4.31 
B 3 102.75 34.25 6.74 2.84 4.31 

AxB 9 672.25 74.69 14.69 2.11 2.89 
ERROR 48 244.00 5.08    
TOTAL 63 1261.75 20.02    

 Grand Mean  =  8.18 CV =   27.53เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเนื้อสัมผัส 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 121.98 8.13 5.29 1.92 2.52 

A 3 32.04 10.68 6.95 2.84 4.31 
B 3 11.29 3.76 2.45 2.84 4.31 

AxB 9 78.64 8.73 5.69 2.11 2.89 
ERROR 48 73.75 1.53    
TOTAL 63 195.73 3.10    

 Grand Mean  =  3.140 CV = 39.46 เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 3 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของสี 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 58.43 3.89 12.90 1.92 2.52 

A 3 45.31 15.10 50.00 2.84 4.31 
B 3 0.81 0.27 0.90 2.84 4.31 

AxB 9 12.31 1.36 4.53 2.11 2.89 
ERROR 48 14.50 0.30    
TOTAL 63 72.93 1.15    

 Grand Mean  = 1.78 CV = 30.85เปอร์เซ็นต ์
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ตารางภาคผนวกที่ 4 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของกรด-ด่าง (pH) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 114.07 7.60 1241.96 1.92 2.52 

A 3 113.89 37.96 6200.06 2.84 4.31 
B 3 0.10 0.03 5.68 2.84 4.31 

AxB 9 0.07 0.08 1.36 2.11 2.89 
ERROR 48 0.29 0.06    
TOTAL  63 114.37 1.8154   

 Grand Mean = 5.10 CV =    1.53เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 5 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของความชื้น 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 34.37 2.29 845.71 1.92 2.52 

A 3 3.95 1.31 486.63 2.84 4.31 
B 3 6.40 2.13 787.60 2.84 4.31 

AxB 9 24.01 2.66 984.77 2.11 2.89 
ERROR 48 0.13 0.00    
TOTAL 63 34.50 0.54    

 Grand Mean = 5.70 CV =  0.91เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 6 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมขีองวัตถุแห้ง (DM) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment   15            30.55 2.03 56.75       1.92       2.52 

A   3             3.66 1.22 34.03       2.84       4.31 
B   3             5.28 1.76 49.11       2.84       4.31 

AxB 9            21.60 2.40 66.87       2.11       2.89 
ERROR    48             1.72 0.03    
TOTAL   63            32.28 0.51    

   Grand Mean  =  94.53    CV = 0.20 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางภาคผนวกที่ 7 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของเถ้า (Ash) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 1998.74 133.24 325.25 1.92 2.52 

A 3 697.42 232.47 567.44 2.84 4.31 
B 3 1061.98 353.99 864.06 2.84 4.31 

AxB 9 239.34 26.59 64.91 2.11 2.89 
ERROR 48 19.66 0.40    
TOTAL 63 2018.41 32.03    

   Grand Mean = 13.93 CV = 4.59 เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 8 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมขีองโปรตีน (CP) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 2753.64 183.57 6487.41 1.92 2.54 

A 3 2262.10 754.03 6646.76 2.84 4.31 
B 3 392.77 130.92 4626.79 2.84 4.31 

AxB 9 98.77 10.97 384.83 2.11 2.89 
ERROR 48 1.35 0.02    
TOTAL 63 2755.00 43.73    

   Grand Mean = 14.23 CV = 1.18 เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 9 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมขีองไขมัน (EE) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 534.95 35.53 1951.41 1.92 2.52 

A 3 529.07 176.35 9321.60 2.84 4.31 
B 3 1.05 0.35 118.07 2.84 4.31 

AxB 9 2.83 0.31 105.79 2.11 2.89 
ERROR 48 0.14 0.00    
TOTAL 63 533.10 8.46    

   Grand Mean = 2.20 CV =2.47 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 

 

 



48 
 

 

ตารางภาคผนวกที่ 10 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของเยื่อใย (CF) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 1981.06 132.07 97.49 1.92 2.52 

A 3 1257.22 419.07 309.35 2.84 4.31 
B 3 407.57 135.85 100.29 2.84 4.31 

AxB 9 316.26 35.14 25.94 2.11 2.89 
ERROR 48 65.02 1.35    
TOTAL 63 2046.08 32.47    

   Grand Mean = 28.00 CV =4.15 เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 11 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต (NFE) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 2460.34 164.02 93.61 1.92 2.52 

A 3 453.94 151.31 86.36 2.84 4.31 
B 9 1584.72 528.24 301.48 2.84 4.31 

AxB 9 421.67 46.85 26.74 2.11 2.89 
ERROR 48 84.10 1.75    
TOTAL 63 2544.44 40.38    

   Grand Mean = 35.91 CV =3.68 เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 12 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด
(ADF) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 4443.71 296.24 60.04 1.92 2.52 

A 3 2664.52 888.17 180.02 2.84 4.31 
B 3 564.27 188.09 38.12 2.84 4.31 

AxB 9 1214.92 134.99 27.36 2.11 2.89 
ERROR 48 236.82 4.93    
TOTAL 63 4680.54 74.29    

   Grand Mean = 47.82 CV = 4.64 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางภาคผนวกที่ 13 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง
(NDF) 

SOURCE df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 15 7690.87 512.72 58.02 1.92 2.52 

A 3 3067.56 1022.52 115.70 2.84 4.31 
B6 3 2418.45 806.15 91.22 2.84 4.31 
AxB 9 2204.86 244.98 27.72 2.11 2.89 

ERROR 48 424.19 8.83    
TOTAL 63 8115.5 128.81    

   Grand Mean = 64.16 CV =4.63เปอร์เซ็นต ์

ตารางภาคผนวกที่ 14 การประเมินคุณภาพพืชหมักจากลักษณะทางกายภาพ (กรมปศุสัตว์ 2547) 

ลักษณะทางกายภาพ คะแนน 
1. กลิ่น หอมคล้ายกลิ่นผลไม้ดองหรือนาส้มสายชู 12 
 ไม่หอม มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย 8 
 มีกลิ่นฉุนมาก และเหม็นเล็กน้อย 4 
 เหม็นเน่า หรือมีกลิ่นรา 0 
2. เนื้อพืชหมัก แน่น มีส่วนใบและล าต้นที่ยังคงสภาพเดิม และไม่มีสิ่งเจือปน 4 
 แน่น ส่วนใบและล าต้นเปื่อยยุ่ยเล็กน้อย ลื่นเป็นเมือก 2 
 แน่น ส่วนใบและล าต้นเปื่อยยุ่ยมาก มีสิ่งเจือปน 1 
 เละเป็นเมือก และสกปรกมาก 0 
3. ส ี เหลืองอมเขียว หรือสีกากี 3 
 เขียวอมเหลือง หรือเขียวเข้ม 2 
 น้ าตาลทอง 1 
 น้ าตาลเข้ม หรือด า 0 
4. pH 3.5 – 4.2 6 
 4.4 – 4.7 4 
 4.7 – 5.1 2 
 > 5.1 0 

 
  

 
  

 

 

คะแนนรวม ลักษณะทางกายภาพ 
20 – 25 ดีมาก 
15 – 19 ดี 
6 – 14 ปานกลาง 
0 – 5 ต่ า 
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ตารางภาคผนวกที่ 15 การวิเคราะห์ลักษณะทางเคมี 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

ความชื้น (%) Moisture 
 ใบมันส าปะหลัง 6.11 5.25 4.42 6.54 5.58b 1.40    
 ผักตบชวา 5.69 5.75 6.51 4.31 5.56b 1.39    
 ใบกล้วย 6.90 6.12 5.56 5.98 6.14a 1.54 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 6.29 4.82 6.00 5.08 5.55b 1.39    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
6.25a 5.49c 5.62b 5.48c 5.71 1.43    

วัตถุแห้ง (%) DM 
 ใบมันส าปะหลัง 94.28 94.93 93.72 93.73 94.67a 23.67    
 ผักตบชวา 94.52 94.47 93.77 95.83 94.65a 23.66    
 ใบกล้วย 93.44 94.14 94.67 94.26 94.13b 23.53 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 93.99 95.36 94.23 95.29 94.71a 23.68    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
94.05b 94.72a 94.70a 94.78a 94.54 23.64    

เถ้า (Ash) 
 ใบมันส าปะหลัง 7.20 7.27 8.15 14.32 9.24d 2.31    
 ผักตบชวา 14.24 13.43 16.69 29.68 18.51a 4.63    
 ใบกล้วย 11.80 14.50 13.98 17.87 14.54b 3.64 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 12.10 8.70 11.25 21.82 13.47c 3.37    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
11.34C 10.97c 12.52b 20.92a 13.94 3.49    

โปรตีน (CP) 
 ใบมันส าปะหลัง 30.22 21.87 21.27 21.59 23.84a 5.96    
 ผักตบชวา 11.69 9.15 7.21 4.47 8.13d 2.03    
 ใบกล้วย 13.45 9.76 9.81 10.19 10.80c 2.70 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 17.78 14.07 14.90 9.96 14.18b 3.55    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
18.28a 13.71b 13.41c 11.55d 14.24 3.56    

ไขมัน (EE) 
 ใบมันส าปะหลัง 7.32 6.62 7.68 7.01 7.16a 1.79    
 ผักตบชวา 0.21 0.26 0.36 0.03 0.21d 0.05 ** ** ** 
 ใบกล้วย 0.41 0.57 0.23 0.59 0.45c 0.11    
 ผักกระฉูด 0.92 0.93 1.36 0.73 0.98b 0.25    
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 ค่าเฉลี่ยสาร
เสริม 

2.21b 2.09c 2.41a 2.09c 2.20 0.55    

 เยื่อใย (CF) 
 ใบมันส าปะหลัง 21.68 18.36 21.57 21.57 20.79d 5.20    
 ผักตบชวา 32.08 27.46 29.30 24.33 28.29c 7.07    
 ใบกล้วย 32.78 28.27 29.62 30.60 30.32b 7.58 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 41.69 26.37 29.58 32.77 32.60a 8.15    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
32.06a 25.12c 27.52b 27.32b 28.00 7.00    

 NFE 
 ใบมันส าปะหลัง 27.47 40.62 36.47 28.97 33.38c 8.35    
 ผักตบชวา 36.09 43.94 39.94 37.18 39.29a 9.82    
 ใบกล้วย 34.65 40.77 40.80 34.76 37.75b 9.44 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 21.23 45.12 36.90 29.66 33.23c 8.31    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
29.86d 42.61a 38.53b 32.64c 35.91 8.98    

 ADF 
 ใบมันส าปะหลัง 44.38 39.85 42.08 51.06 44.34c 11.09    
 ผักตบชวา 45.48 41.46 43.57 30.65 40.29d 10.07    
 ใบกล้วย 50.65 47.29 48.72 49.41 49.02b 12.26 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 70.43 54.00 56.02 50.08 57.63a 14.41    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
52.74a 45.65bc 47.60b 45.30c 47.82 11.96    

 NDF 
 ใบมันส าปะหลัง 52.85 49.37 52.94 57.82 53.25c 13.31    
 ผักตบชวา 73.37 68.42 69.35 41.56 63.18b 15.80    
 ใบกล้วย 75.29 71.97 73.77 61.50 70.63a 17.66 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 83.32 70.57 68.21 56.37 69.62a 17.41    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
71.21a 65.08b 66.07b 54.31c 64.17 16.04    

abcd อักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
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ตารางภาคผนวกที่ 16 การวิเคราะห์ทางกายภาพ    

คุณค่าโภชนะของ 
อาหารหยาบ 

 P - value 
ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ ค่าเฉลี่ย

ชนิดพืช 
SEM A B A×B 

กลิ่น (Smell) 
 ใบมันส าปะหลัง 12.00 12.00 12.00 8.00 11.00a 2.75    
 ผักตบชวา 10.00 4.00 11.00 7.00 8.00b 2.00    
 ใบกล้วย 11.00 12.00 1.00 9.00 8.25b 2.06 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 1.00 12.00 7.00 2.00 5.50c 1.38    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
8.50ab 10.00a 7.75bc 6.50c 8.19 2.05    

สี (Color) 
 ใบมันส าปะหลัง 2.00 3.00 2.00 2.00 2.25 0.56    
 ผักตบชวา 2.25 1.00 2.50 2.00 1.94 0.49    
 ใบกล้วย 3.00 2.75 2.00 2.50 2.56 0.64 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 0.00 1.00 0.5 0.0 0.38 0.10    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
1.81 1.94 1.75 1.63 1.78 0.45    

เนื้อสัมผัส (Texture) 
 ใบมันส าปะหลัง 4.00 2.00 4.00 4.00 3.50 0.88    
 ผักตบชวา 2.50 1.00 4.00 2.50 2.50 0.63    
 ใบกล้วย 6.00 4.00 3.00 3.50 4.13 1.03 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 0.75 4.00 4.00 1.00 2.44 0.61    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
3.31 2.75 3.75 2.75 3.14 0.79    

ค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) 
 ใบมันส าปะหลัง 6.34 6.32 6.38 6.31 6.34b 1.59    
 ผักตบชวา 3.41 3.21 3.42 3.30 3.34d 0.84    
 ใบกล้วย 4.26 4.27 4.31 4.32 4.29c 1.07 ** ** ** 
 ผักกระฉูด 6.45 6.39 6.53 6.42 6.45a 1.61    
 ค่าเฉลี่ยสาร

เสริม 
5.11 5.05 5.16 5.09 5.10 1.28    

abcd อักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 1 เก็บตัวอย่างพืชที่ใช้ในการหมัก 

 

ภาพผนวกที่ 2 การสับตัวอย่างพืชโดยใช้เครื่องสับ 
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ภาพผนวกที่ 3 การสับตัวอย่างพืชโดยใช้คนสับ 

 

ภาพผนวกที่ 4 สารเสริมที่ใช้ในการหมัก 
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ภาพผนวกที่ 5 การหมักพืชอาหารหยาบ 

 

ภาพผนวกที่ 6 บรรจุใส่ถุงหมักไว้ 21 วัน 
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ภาพผนวกที่ 7 วัดค่า PH และประเมินลักษณะทางกายภาพ 

 

ภาพผนวกที่ 8 เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทางเคมี 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ นางสาวอนุธิดา    อุ้ยมาก 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 70/2  หมู่ที่ 2  ต าบล วัดขวาง  อ าเภอโพทะเล  

จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์ 66130 
เกิดเมื่อ 10  มีนาคม  พ.ศ.2540 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   โรงเรียนตะพานหิน          2554-2557 
 มัธยมศึกษาปีที ่1-3   โรงเรียนตะพานหิน          2551-2554 
  
ชื่อ นางสาวบุษบง   นาคพงษ์ 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 91  หมู่ที ่4  ต าบลลานสัก  อ าเภอลานสัก  จังหวัด

อุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์ 61160 
เกิดเมื่อ 7  มกราคม  2540 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที ่4-6   โรงเรียนลานสักวิทยา       2554-2557    
 มัธยมศึกษาปีที ่1-3  โรงเรียนลานสักวิทยา2551-2554 
  
ชื่อ นายพันธกานต์   ดงบัง 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี  300/6  หมู่ที่ 3  ต าบลหนองกลับ  อ าเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ 60110 
เกิดเมื่อ 24   พฤษภาคม   พ.ศ.2537 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    2551-2554 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    2548-2551 

 


