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บทคัดย่ อ
การศึกษานี$มีวตั ถุประสงค์เพื(อประเมินคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ในกระเพาะรู เมนโดยวิธีแบชคัล
เจอร์ ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมัก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) มี 5 ทรี ตเมนท์ 4 ซํ$า คือ ต้น
ข้าวโพดฝั กอ่อนหมักที(ไม่ใช้สารเสริ ม (กลุ่มควบคุม) ที(เสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10 % ที( เสริ มกากนํ$าตาล 1 % ที( เสริ ม
ร่ วมกันระหว่างฝุ่ นข้าวโพด 10 % และกากนํ$าตาล 1 % และที(ผลิตโดยเกษตรกร (อ.หนองเสื อ จ.ปทุมธานี ) จาก
การศึ กษาพบว่า ข้าวโพดหมักทั$ง 5 กลุ่มมี ปริ มาณอินทรี ยวัตถุและการย่อยได้โปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ
(p>0.05) ซึ(งมีค่าอยูใ่ นช่วง 92.66-93.05 และ 62.67-65.37 % ตามลําดับ พบค่าความเป็ นกรด-ด่าง การย่อยได้วตั ถุ
แห้งและการย่อยได้อินทรี ยวัตถุของกลุ่มที(ผลิตโดยเกษตรกร (3.47, 47.54 % และ 46.16 % ตามลําดับ) ตํ(ากว่ากลุ่ม
ที(เหลือ (3.58-3.62, 49.45-50.57 % และ 47.85-48.83 % ตามลําดับ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) พบการ
เสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10 % และเสริ มร่ วมกันระหว่างฝุ่ นข้าวโพด 10 % กับกากนํ$าตาล 1 % ทําให้วตั ถุแห้งและโปรตีน
สู งขึ$นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (30.34, 30.35 และ 8.18, 8.28 % ตามลําดับ; p<0.05) เมื(อเทียบกับกลุ่มควบคุม
(25.80 และ 7.39 % ตามลําดับ)ในขณะที(ผลผลิตของเกษตรกรมีโปรตีนสูงสุด (10.80 %; p<0.05) แต่มีปริ มาณวัตถุ
แห้งตํ(าสุ ด (23.04%; p<0.05) การสู ญเสี ยวัตถุแห้งแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยพบ การ
เสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10 % มี ค่าน้อยที( สุดคื อ 8.03 % รองลงมาคื อ เสริ มร่ วมกันระหว่างฝุ่ นข้าวโพด 10 % และ
กากนํ$าตาล 1 % และ กลุ่มควบคุม ตามลําดับ (12.56 และ 14.52 % ตามลําดับ) ขณะที(การเสริ มกากนํ$าตาล 1 % มี
การสูญเสี ยมากที(สุด (16.80 %) พบต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมัก กลุ่มควบคุม กลุ่มที(เสริ มด้วยฝุ่ นข้าวโพด 10 % กลุ่ม
ที(เสริ มกากนํ$าตาล 1 % กลุ่มที(เสริ มร่ วมกันระหว่างฝุ่ นข้าวโพด 10 % กับกากนํ$าตาล 1 % กลุ่มที(ผลิตโดยเกษตรกร
มีปริ มาณแอมโมเนี ยไนโตรเจน 7.29, 5.10, 6.44, 5.44 และ 2.80 % ของไนโตรเจนทั$งหมด ตามลําดับ และ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) พบการเสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10 % หรื อกากนํ$าตาล 1 % หรื อเสริ มร่ วมกัน ทําให้ค่า
พลังงานลดลง (4381.38,4356.10 และ 4343.80 แคลอรี /กรัม ตามลําดับ; p<0.05) เมื(อเทียบกับกลุ่มควบคุมและ
ผลผลิตจากเกษตรกร (4477.31 และ 4447.43 แคลอรี /กรัม ตามลําดับ) การศึกษานี$ สรุ ปได้วา่ การใช้สารเสริ มฝุ่ น
ข้าวโพด 10 % และเสริ มร่ วมกับกากนํ$าตาล 1 % ทําให้ขา้ วโพดหมักมีวตั ถุแห้งและโปรตีนเพิ(มขึ$น ปริ มาณ
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แอมโมเนียไนโตรเจนและการสูญเสี ยวัตถุแห้งลดลง การผลิตต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมักของเกษตรกรได้ผลผลิตที(มี
ปริ มาณวัตถุแห้ง การย่อยได้ วัตถุแห้ง และอินทรี วตั ถุนอ้ ยกว่าที(ผลิตในห้องปฎิบตั ิการ
คําสําคัญ: ต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมัก สารเสริ ม ฝุ่ นข้าวโพด กากนํ$าตาล

Abstract
The purpose of this study was to evaluate nutrient and rumen digestibility in batch culture of baby
corn stalk silage (BCSS). The experiment was performed using CRD with 5 treatments and 4 replicates. The
treatments were BCSS with out additive (control), BCSS with 10 % corn dust, BCSS with 1% molasses, BCSS
with 10 % corn dust and1% molasses, BSCC produced by farmer (A. Nongseou, Pathumthani). The results
showed that organic matter and protein digestibility of all the BCSSs were not significantly different (p>0.05)
ranging 92.66-93.05 and 62.67-65.37%, respectively where as pH, dry matter digestibility and organic matter
digestibility of BCSS produced by the farmer (3.47, 47.54% and 46.16%, respectively) were lower (p<0.05)
than those of the rest treatments (3.58-3.62, 49.45-50.57% and 47.85-48.83%, respectively). Dry matter and
protein contents of BCSS with 10% corn dust (30.34 and 8.18%, respectively) and BCSS with 10% corn dust
and 1% molasses (30.35 and 8.28%, respectively) increased (p<0.05) when compared to the control (25.80 and
7.39%, respectively). BCSS produced by the farmer contained significantly higher protein (10.80%; p<0.05) but
lower dry matter content (23.04%; p<0.05) than other treatments. Dry matter losses were significantly different
among the 5 treatments. It was least in BCSS with 10% corn dust (8.03%), following by BCSS with 10% corn
dust and 1% molasses and the control, respectively (12.56 and 14.52%) as BCSS with 1% molasses had the
most (16.80%). Ammonia N concentration of BCSS with 10% corn dust, BSCC with 1% molasses, BCSS with
10% corn dust and 1% molasses, BCSS produced by the farmer were significantly different (p<0.05; 7.29, 5.10,
6.44, 5.44 and 2.80% of total N, respectively). BCSS added with 10% corn dust or with 1% molasses or, with
both 10 % corn dust and 1% molasses had lower gross energy (4381.38,4356.10 and 4343.80 cal/g, respectively;
p<0.05) than the control and BCSS produced by the farmer (4477.31 and 4447.43 cal/g, respectively). In
conclusion, addition of corn dust at 10% or both 10% corn dust and 1% molasses increased dry matter and
protein but decrease ammonia N and dry matter loss of BCSS. Dry matter, dry matter digestibility and organic
matter digestibility of BCSS produced by the farmer were less than those of BSCC produced in our laboratory.
Key word: baby corn stalk silage, additive, corn dust, molasses
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ต่อไป สามารถเก็บรักษาคุณภาพได้นานถ้ายังอยู่ใน
สภาพอับอากาศ [3] และเป็ นการรักษาคุณภาพของพืช
อาหารสัตว์ให้คงอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน
ต้นข้าวโพดฝักอ่อน ฝุ่ นข้าวโพด กากนํ$าตาล
เป็ นผลพลอยได้ที( เ กิ ด จากการผลิ ตและการแปรรู ป
ผลิตผลทางการเกษตรที( มีอยูต่ ลอดทั$งปี แต่มกั ถูกทิ$ง
ให้เสื( อมคุณภาพหรื อไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
การนํามาปรับปรุ งให้มีคุณภาพและเก็บสํารองไว้ใน
รู ปอาหารหยาบหมักที(มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ$น
จึ ง เป็ นวิธี ก ารหนึ( ง ในการเพิ( ม ประโยชน์ และมู ล ค่ า
วัส ดุ เ หลื อ ใช้ เ หล่ า นี$ โดยที( ข ้า วโพดฝั ก อ่ อ นเป็ น
ข้าวโพดที( เก็บฝั กมารั บประทานเมื( อฝั กยังอ่อนและ
แกนฝักยังไม่แข็ง ยังไม่ได้รับการผสมเกสร เป็ นพืชที(
มีอายุส$ ันประมาณ 55-60 วัน [4] ในปี 2550 ประเทศ
ไทยมี พ$ื น ที( เ พาะปลู ก 225,000 ไร่ พื$ น ที( เ ก็ บ เกี( ย ว
214,000 ไร่ ปริ มาณผลผลิต 260,000 ตัน [5] ผลพลอย
ได้จากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนหลังจากเก็บฝั กแล้ว
ส่ วนที(เหลือคือ ต้นและใบสด ประมาณ 4,000-6,700
กก./ไร่ ดอกตัวผู ้ 400-500 กก./ไร่ เปลือกหุ ้มฝั กและ
ไหม 500-600 กก./ไร่ [6] กากนํ$าตาลเป็ นผลพลอยได้
จากโรงงานผลิตนํ$าตาล ประกอบด้วย นํ$า 25 % และ
วัตถุแห้ง 75 % ค่าโภชนะของกากนํ$าตาลมีปริ มาณ
โปรตีน 5.8 % ปริ มาณเถ้า 13.3% NDF 0.4 % และ
ADF 0.2 % [7] มีรสหวานกลิ(นหอม เพิ(มความน่ากิน
ให้ กั บ อาหาร และยัง เป็ นตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาใน
กระบวนการหมัก ในอาหารจุ ลิ น ทรี ย์ส ามารถนํา
กากนํ$าตาลไปใช้ประโยชน์ได้ดี [8] ในฤดู กาลผลิ ต
2551/2552 มีผลผลิตอ้อย 71.81 ล้านตัน เป็ นผลผลิต
นํ$าตาล 7.57 ล้านตัน มี ผลผลิ ตกากนํ$าตาล3.28 ล้าน
ตัน [5] ส่ วนฝุ่ นข้าวโพดเป็ นผลพลอยได้เหลือทิ$งจาก
กระบวนการกะเทาะเมล็ดจากฝั กข้าวโพดเลี$ยงสัตว์
ประกอบด้วยเยื(อใยที( มีชิ$นขนาดเล็กและฝุ่ นแป้ ง การ

1. บทนํา
การขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีในช่วง
ฤดูแล้งเป็ นปั ญหาสําคัญของการเลี$ยงสัตว์เคี$ยวเอื$อง
ของเกษตรกรในประเทศไทย เนื(องจากพืชอาหารสัตว์
จะมีขอ้ จํากัดในการเจริ ญเติบโตเป็ นอย่างมากหากมี
การจัดการไม่ดีพอ การนําผลพลอยได้ทางการเกษตร
ที(มีมากในฤดูการเพาะปลูกหรื อมีท$ งั ปี สําหรับพืชบาง
ชนิ ดมาใช้เป็ นอาหารสัตว์ในฤดู กาลที( ขาดแคลนจึ ง
ได้รั บ ความสนใจเป็ นอย่า งยิ( ง ผลพลอยได้ท าง
การเกษตรส่ วนใหญ่จะมี คุณค่าทางโภชนะและการ
ย่อยได้เ พื(อเป็ นประโยชน์ต่อสัตว์ค่อนข้างตํ(าและมี
การสู ญ เสี ย คุ ณ ภาพได้เ ร็ ว หากขาดวิ ธี ก ารการเก็ บ
รั ก ษาหรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอย่า งถู ก ต้อ งตามหลัก
วิชาการ การเก็บรักษาผลพลอยได้ทางการเกษตรใน
รู ปของพื ช หมั ก น่ า จะเป็ นอี ก วิ ธี ห นึ( งที( ส ามารถ
แก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและ
ล ด ก า ร สู ญ เ สี ย คุ ณ ค่ า โ ภ ช น ะ ที( เ กิ ด จ า ก ก า ร
เปลี(ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ( งเป็ นวิธีการเก็บ
ถนอมพืชอาหารสัตว์ที(นิยมและเหมาะสําหรับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย [1] สามารถลดการเสื( อม
และรักษาคุณค่าทางโภชนะของพืชให้ใกล้เคียงกับพืช
สดมากที(สุด เป็ นการถนอมพืชไว้ในลักษณะที(อวบนํ$า
ภายใต้สภาพอับอากาศ ซึ( งจะเกิ ดขึ$ นได้โดยการหั(น
ชิ$นส่วนของพืชให้มีขนาดเล็กบรรจุลงในถุงหรื อหลุม
หมัก อัด ให้แน่ นปิ ดให้ส นิ ทออกซิ เ จนที( เ หลื ออยู่จ ะ
หมดไปโดยการหายใจของเซลล์พืช เป็ นการเปลี(ยน
นํ$าตาลที(ละลายในนํ$าไปเป็ นกรดอินทรี ยท์ าํ ให้เกิดการ
ขยายจํานวนของแบคทีเรี ยที(สร้างกรดแลคติค [2] เมื(อ
กรดแลคติคมีปริ มาณมากขึ$นทําให้ค่าความเป็ นกรดด่างของพืชหมักลดตํ(าลงจนถึงระดับประมาณ 3.5-4.5
ก็จ ะสามารถหยุด ยั$ง กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย ์ท$ ัง หมด
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเปลี( ย นแปลงสภาพของพื ช หมัก อี ก
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นํา ฝุ่ นข้า วโพดมาใช้ป ระโยชน์ แ ละเพิ( ม มู ล ค่ า โดย
นํามาเป็ นสารเสริ มเพื(อช่วยให้กระบวนการหมักใน
การทํา ข้า วโพดหมัก เกิ ด ขึ$ นได้ดี และยัง ช่ ว ยซั บ
ของเหลวที(เกิดจากการหมักจึงช่วยลดการสู ญเสี ยธาตุ
อาหารในข้าวโพดหมัก [9] ปี 2550 ประเทศไทยมี
พื$นที(การเพาะปลูก 5,797,000 ไร่ ผลผลิต 3,661,000
ตัน [5] เนื( อ งจาก ยัง ไม่ มี ร ายงานข้อ มู ล เกี( ย วกับ
ปริ มาณของฝุ่ นข้า วโพดที( เกิ ดขึ$ น ทําให้ไม่ สามารถ
รายงานปริ ม าณที( แ น่ น อนได้ จากปริ ม าณผลผลิ ต
ข้า วโพดเลี$ ยงสัตว์ที( ได้ใ นแต่ล ะปี คาดว่า น่ า จะมี ใ น
ปริ มาณมาก การศึ กษาครั$งนี$ เป็ นการนําผลพลอยได้
ทางการเกษตรดังกล่าวมาผลิตเป็ นข้าวโพดหมักและ
ศึกษาคุณสมบัติทางโภชนะและประเมินค่าการย่อยได้
ในห้องปฏิ บตั ิการพร้อมทั$งเปรี ยบเที ยบกับข้าวโพด
หมักที(ผลิตขึ$นโดยเกษตรกร ทั$งนี$เพื(อเป็ นทางเลือกใน
การผลิตและยกระดับคุณภาพของข้าวโพดหมักของ
เกษตรกรให้สูงขึ$น อีกทั$งยังเป็ นการศึกษาที(ให้ขอ้ มูล
พื$นฐานเพื(อนําไปศึกษาวิจยั ในสัตว์เคี$ยวเอื$องต่อไป

ทรี ต เมนต์ 5 ข้า วโพดหมัก ที( ผลิ ต โดย
เกษตรกร
2.2 การผลิ ต และเก็ บ ตั ว อย่ า งข้ าวโพดหมั ก จาก
เกษตรกร
ศึ ก ษากรรมวิธี ก ารผลิ ต ข้า วโพดหมัก ของ
เกษตรกร อ.หนองเสื อ จ.ปทุ มธานี สุ่ มเก็บตัวอย่าง
ข้ า วโพด หมั ก เพื( อนํ า มาป ระเ มิ นคุ ณภาพใ น
ห้องปฏิบตั ิการ
2.3 การผลิ ต ข้ าวโพดหมั ก ที มี ฝุ่ นข้ าวโพดและ
กากนําU ตาลเป็ นสารเสริม
1. ตัดต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหลังจากการเก็บ
ฝั กจากแปลงของเกษตรกร อายุประมาณ 55-60 วัน
หัน( ด้วยเครื( องให้มีขนาดประมาณ 1-3 ซม.
2. ชั(ง สารเสริ มตามที( ร ะบุ ไว้ในแต่ ละทรี ต
เมนต์ (โดยนํ$า หนักสด) ผสมให้เข้ากัน สุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่างอบที(อุณหภูมิ 60 Oซ เวลา 36-48 ชม. เพื(อหา
นํ$าหนักแห้ง
3.บรรจุตวั อย่างที(ผสมแล้วใส่ถุงพลาสติกใส
หนา ปริ มาณ 3 กก./ถุง อัดให้แน่ น ใช้ปuั มดู ดอากาศ
ออกให้เป็ นสุ ญญากาศ ปิ ดปากถุงให้สนิ ท เก็บในถัง
พลาสติกที(มีฝาปิ ด ป้ องกันการกัดแทะของหนู แมลง
หมักไว้ในที(ร่มเป็ นเวลา 30 วัน
2.4 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ
1. หลังจากหมักครบ 30 วัน (ทรี ตเมนต์ 1-4)
ชั( ง นํ$ าหนั ก ทั$ งถุ ง ก่ อ นเปิ ด เพื( อ หาค่ า การสู ญ เสี ย
นํ$าหนักสด และนํ$าหนักแห้ง (Dry matter loss; DM
loss)
2. เปิ ดถุงประเมินลักษณะทางกายภาพ (ทรี ต
เมนต์ 1-5) เช่น สี กลิ(น ลักษณะโครงสร้างโดยการใช้
มือสัมผัส

2. อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
2.1 การวางแผนการทดลอง
วาง แ ผ น การ ทด ล อ ง แ บ บ Completely
randomized design (CRD) จํานวน 5 ทรี ตเมนต์ 4 ซํ$า
ดังนี$
ทรี ตเมนต์ 1 ควบคุม (ไม่ใช้สารเสริ ม)
ทรี ตเมนต์ 2 ข้าวโพดหมักเสริ มฝุ่ นข้าวโพด
10 %
ทรี ตเมนต์ 3 ข้าวโพดหมักเสริ มกากนํ$าตาล
1%
ทรี ตเมนต์ 4 ข้าวโพดหมักเสริ มฝุ่ นข้าวโพด
10 %ร่ วมกับกากนํ$าตาล 1 %

15

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 18 ฉบับที 4 ต.ค.-ธ.ค. 53

เติมนํ$าลายเทียม (McDougall’s artificial saliva) 90
มล. นําส่ วนผสมที( ได้ไปผ่านแก๊ส CO2 ปิ ดจุก นําใส่
ในตูบ้ ่ม ที( ต$ งั อุณหภูมิ 39 Oซ ความเร็ วรอบ 70 รอบ/
นาที บ่มเป็ นเวลา 24 ชม. นําถุงออกมาล้างให้สะอาด
นําเข้าอบที(อุณหภูมิ 60 Oซ จนแห้งสนิ ท (48 ชม.) ชัง(
นํ$าหนักของถุงและอาหารที( เหลือคํานวณค่าการย่อย
ได้ของวัตถุแห้ง (Dry matter digestibility, DMD)
โดยใช้สูตร
% DMD = (DM ก่อนบ่ม-DM หลังบ่ม) x100
DMก่อนบ่ม
นําตัวอย่างแห้งไปวิเคราะห์ หาปริ มาณเถ้า
โปรตีนรวม เพื(อนําค่าที(ได้ไปคํานวณหาค่าการย่อยได้
ของอินทรี ยวัตถุ (Organic matter digestibility; OMD)
และ ค่ า การย่ อ ยได้ข องโปรตี น (Crude protein
digestibility; CPD) โดยใช้สูตร
อินทรี ยวัตถุ = นํ$าหนักแห้ง - นํ$าหนักเถ้า
% OMD = (OM ก่อนบ่ม – OM หลังบ่ม) x100
OM ก่อนบ่ม
% CPD = (CP ก่อนบ่ม – CP หลังบ่ม) x100
CP ก่อนบ่ม
2.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที( ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยใช้ Proc GLM และเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี(ยของแต่ละทรี ตเมนต์โดยใช้ Duncan
new multiple range test ที(ระดับความเชื(อมัน( 95 %
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SAS [12]
2.8 สถานทีแ ละระยะเวลาในการวิจยั
ทําการทดลองที(ฟาร์ มสัตว์ทดลองและห้อง
ปฏิ บัติ การอาหารและโภชนศาสตร์ สั ต ว์ ภาควิช า
เทคโนโลยี ก าร เกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จ.

2.5 การประเมินโภชนะของข้ าวโพดหมัก
1. สุ่ มเก็บตัวอย่าง ปริ มาณ 50 ก. เพื(อนําไป
วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) และ
แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)
2. สุ่ มเก็บตัวอย่าง 500 กรั ม.อบที( อุณหภูมิ
O
60 ซ เวลา 36-48 ชม. ชัง( นํ$าหนัก เพื(อหานํ$าหนักแห้ง
หลังหมัก (Dry matter; DM)
3. บดผ่ า นตะแกรงขนาด 2 มม. นํ า ไป
วิเคราะห์หาการย่อยได้ของโภชนะ
4. บดผ่ า นตะแกรงขนาด 1 มม. นํา ไป
วิเคราะห์หาปริ มาณโภชนะ คือ โปรตีนรวม (Crude
protein; CP) เถ้า (Ash) และ พลังงาน (Gross energy;
GE)
2.6 วิธีประเมินการย่ อยได้ ของโปรตีน วัตถุแห้ งและ
อินทรียวัตถุ
การประเมิ น การย่อ ยได้โ ดยจุ ลิ น ทรี ย์ใ น
กระเพาะรู เมนโดยวิธีการเพาะเลี$ยงแบบแบชคัลเจอร์
(Batch culture) ตามวิธีของ [10] ดังนี$
1 สัตว์ทดลองเป็ นโคนมเพศผูพ้ นั ธุ์โฮสไตน์
ฟรี เซี ยน ที(เจาะกระเพาะแล้ว สายเลือด 75 % อายุ 36
เดื อ น มี นํ$าอาหารหยาบ อาหารข้น ครบส่ ว นตาม
มาตรฐาน [11] ให้กิ นอย่างเพียงพอ เป็ นเวลา 4 วัน
ก่อนเก็บของเหลวจากกระเพาะรู เมน (Rumen fluid)
2 เตรี ยมกระติกนํ$าร้อนและเติมนํ$าอุ่น 39 Oซ
เก็บของเหลวโดยใช้ปuั มดูดให้ไหลเข้าในขวดรู ปชมพู่
เทนํ$าอุ่ น ในกระติ ก นํ$ าร้ อ นทิ$ ง แล้ว ถ่ า ยของเหลว
กระเพาะรู เมนจากขวดรู ปชมพู่ลงในกระติกนํ$าร้อน
นําไปทดลองในห้องปฏิบตั ิการ
3 การเพาะเลี$ ย งจุ ลิ น ทรี ย ์ ชั(ง ตัว อย่า งแห้ง
จํานวน 3 กรั ม ใส่ ถุงไนล่ อน( 40-50 ไมครอน) ผูก
ปากถุงให้แน่น ใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่ ขนาด 250 มล.
เติมของเหลวจากกระเพาะรู เมนที( กรองแล้ว 30 มล.
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เปื( อยยุ่ย สอดคล้องกับ [2] และ [13] ที( รายงาน
คุณสมบัติของพืชหมักที(ดีไว้วา่ ต้องมีกลิ(นหอมเปรี$ ยว
ไม่มีก ลิ( นเน่ า มี สีเขี ยวแกมเหลื องและเปลี( ยนแปลง
น้อย โครงสร้างมีใบมีกา้ นครบไม่เปื( อยยุ่ย ถ้ามีกลิ( น
ฉุ น สัต ว์จ ะไม่ ช อบกิ น และหากมี ก ลิ( น แอมโมเนี ย
แสดงว่ามีการสู ญเสี ยคุณค่าทางอาหาร และยังพบว่า
ข้าวโพดหมักในกลุ่มที( เ สริ ม ฝุ่ นข้า วโพด เมื( อ ใช้มื อ
สัมผัสจะมี ความชื$ นน้อยกว่ากลุ่มอื( น เป็ นเพราะฝุ่ น
ข้าวโพดสามารถดูดซับของเหลวที(เกิดขึ$นระหว่างการ
หมัก ทํา ให้ ล ดการสู ญ เสี ย ธาตุ อ าหารได้ และยัง
ป้ องกันปั ญหาการเกิดมลพิษทางนํ$าได้ในกรณี ที(ผลิต
ในปริ มาณมากและมีการปล่อยของเหลวที(เกิดขึ$นลงสู่
แหล่ ง นํ$ า ในการผลิ ต หญ้า หมัก ทํ า ให้ มี ของเหลว
เกิดขึ$น 300 l/ton [14] หากไหลลงสู่ แหล่งนํ$าจะทําให้
มีค่า BOD 50,000 mgO2/l [15]
3.3 ความเป็ นกรด-ด่ าง แอมโมเนียไนโตรเจน(NH3N)
พบว่า ข้าวโพดหมักกลุ่มควบคุม เสริ มฝุ่ น
ข้าวโพด 10 % กากนํ$าตาล 1 % หรื อเสริ มร่ วมกัน มีค่า
ความเป็ นกรด-ด่ า งไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (3.573.62; p>0.05) แต่แตกต่างกับข้าวโพดหมักที(ผลิตโดย
เกษตรกรที( มีค่าตํ(าที( สุด (3.47; p<0.05) ดังแสดงใน
ตารางที( 1 ข้า วโพดหมักทุ ก กลุ่ม ในการทดลองนี$ มี
คุณสมบัติของพืชหมักที( ดีตรงกับรายงานของ [16] ที(
รายงานว่า หญ้าหมักที(ดีมีค่า pH อยูร่ ะหว่าง 3.5-4.2
การที( มี ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า งตํ( า แสดงถึ ง การมี
กรดแลคติ คสู ง [17] ซึ( งมี ความแรงกว่ากรดอิ น ทรี ย ์
ชนิ ด อื( น และสามารถหยุด การทํา งานของจุ ลิ น ทรี ย ์
ประเภทอื( นก่ อ นที( จะทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อพื ช
หมั ก และยัง ทํ า ให้ มี คุ ณ ภาพคงที( ต ลอดไป [18]
นอกจากนี$ ยัง พบว่ า การเสริ มฝุ่ นข้า วโพด 10 %
กากนํ$ าตาล 1 % หรื อเสริ มร่ วมกั น สามารถลด

ปทุ ม ธานี ระหว่ า งวัน ที( 20 ตุ ล าคม 2552 ถึ ง 20
กุมภาพันธ์ 2553

3. ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 วิธีการผลิตของเกษตรกร
การผลิ ต ข้ า วโพดหมั ก ของเกษตรกรมี
วิธีการคือสํารวจแปลงข้าวโพดในพื$นที(ใกล้เคียงที( นัด
วัน เก็ บ ผลผลิ ต กับ เจ้า ของสวน นํา เครื( อ งมื อ เช่ น
เครื( องสับข้าวโพด กระสอบปุ๋ ย มีด เชื อกมัดปากถุง
ไปยัง แปลง ตัด ต้น ข้า วโพด สู ง จากพื$ น 5-10 ซม.
นํา เข้า เครื( อ งสั บ ให้มี ค วามยาว 3-5 ซม. บรรจุ ใ ส่
กระสอบที( มี ถุ ง พลาสติ ก หนารองชั$น ในอี ก 1 ชั$น
กระสอบละ 25 กก. ใช้น$ าํ หนักตัวกดทับ 2-3 ครั$งให้
อากาศออก บิดปากถุงเป็ นเกลียวใช้เชือกรัดปากถุงให้
แน่ นและกองทิ$ งไว้ที(แปลงข้าวโพด 2-3 วัน เพื(อให้
เจ้าของฟาร์มมารับซื$อที(แปลง ในราคากระสอบละ 30
บาท จะเห็นได้วา่ การผลิตข้าวโพดหมักของเกษตรกร
ไม่ มี ก ารควบคุ ม ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ให้ ดี พ อ เช่ น การไล่
อากาศออกโดยใช้น$ าํ หนักตัวกดทับอาจทําให้มีอากาศ
อยูม่ าก การกําหนดระยะเวลาหมักไม่แน่นอน ซึ( งอาจ
ทําให้คุณภาพที(ได้ไม่สมํ(าเสมอ ดังนั$นเกษตรกรควรมี
การควบคุมปั จจัยต่าง ๆ เช่น ใช้ปuั มลมดูดอากาศออก
กํา หนดระยะเวลาหมั ก ก่ อ นส่ ง ขายอย่ า งน้ อ ย 3
สัปดาห์ เก็บในโรงเรื อนที(เหมาะสม เป็ นต้น จะทําให้
ได้พืชหมักที( มีคุณภาพดี ข$ ึ น ลดการสู ญเสี ยหรื อการ
ส่งคืนของลูกค้า
3.2 ลักษณะทางกายภาพ
จากการศึ ก ษาลัก ษณะทางกายภาพของ
ข้าวโพดหมัก พบว่า ทุกกลุ่ม มีกลิ(นหอมเปรี$ ยว ไม่มี
กลิ( น เน่ า เสี ย และไม่ มี ก ลิ( น แอลกอฮอล์ สี ข องต้น
ข้าวโพดหมักมี สีเ ขี ยวอ่อน ลักษณะโครงสร้ างมี ใ บ
และลําต้นที( สับครบ รอยสับไม่เละ ไม่มีเมือกลื(น ไม่
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แอมโมเนี ย ไนโตรเจนในข้า วโพดหมัก ได้อ ย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ (5.10, 6.44, 5.44 %; p< 0.05
ตามลําดับ) เมื(อเทียบกับกลุ่มควบคุม (7.29 %) การใช้
สารเสริ มในการทดลองนี$ ทาํ ให้คุณภาพของข้าวโพด
หมักดี ข$ ึน โดยที( ขา้ วโพดหมักที( ดีควรมี NH3-N น้อย
กว่า 5 % [19] ขณะที( ค่ามาตรฐานของ NH3-Nใน
ข้าวโพดหมักควรมี ค่าน้อยกว่า 10 % [20] และยัง
พบว่า การเสริ ม ด้ว ยฝุ่ นข้า วโพดมี NH3-N น้อ ยกว่า
(p<0.05) กลุ่มที( เสริ มด้วยกากนํ$าตาลเพียงอย่างเดี ยว
ทั$งนี$ เป็ นเพราะการเสริ มฝุ่ นข้าวโพดทําให้ความชื$ น
ของพืชหมักลดลง ส่ งผลให้กิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ี(
ย่ อ ยสลายโปรตี น ลดลง จึ ง ทํา ให้ ก ารปลดปล่ อ ย
แอมโมเนียลดลงด้วย [21] การทดลองครั$งนี$ ใกล้เคียง
กับ [22] ที(พบปริ มาณ NH3-N ของข้าวโพดหมัก 5.25.6 %
3.4 การสู ญเสียวัตถุแห้ ง ปริมาณวัตถุแห้ ง
การสูญเสี ยวัตถุแห้งของข้าวโพดหมักแต่ละ
กลุ่ ม มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยพบ การเสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10 % มี การ
สู ญเสี ยตํ(าที(สุดคือ 8.03 % รองลงมาคือ เสริ มร่ วมกับ
กากนํ$าตาล 1 % และกลุ่มควบคุม (12.56 และ 14.52
% ตามลําดับ) ขณะที(การเสริ มกากนํ$าตาล 1 % สูญเสี ย
มากที(สุด (16.80 %) ดังแสดงในตารางที( 1 การที(เสริ ม
ฝุ่ นข้าวโพดแล้วทําให้สูญเสี ยน้อยที( สุด เนื( องจากฝุ่ น
ข้าวโพดช่วยลดความชื$นของข้าวโพดก่อนหมัก พืชที(
จะนํามาหมักควรมีความชื$ นเพียง 60-66 % และไม่
เกิ น 70 % เพื( อ ป้ องกั น การสู ญ เสี ย โภชนะไปกั บ
ของเหลวที(เกิดจากกระบวนการหมักและจะทําให้เกิด
การสู ญเสี ยวัตถุแห้งมาก [23] หากมีการจัดการที(ดีจะ
มีการสู ญเสี ยวัตถุแห้งเพียง 10-15 % และหากจัดการ
ไม่ดีจะทําให้มีการสูญเสี ยมากกว่า 30 % [24]

ส่ ว นปริ มาณวัต ถุ แ ห้ ง พบการเสริ มฝุ่ น
ข้าวโพด 10 % และเสริ มร่ วมกับกากนํ$าตาล 1 % มี
ค่ า สู ง สุ ด และไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (30.34 และ
30.35 % ตามลําดับ; p< 0.05) ส่ วนข้าวโพดหมักจาก
เกษตรกรมีค่าน้อยที(สุด (23.04 %; p< 0.05) จะเห็นได้
ว่า ฝุ่ นข้าวโพดช่ วยดู ดซับความชื$ นและเพิ(มปริ มาณ
วัตถุแห้ง และสามารถปรับปรุ งคุณภาพของข้าวโพด
หมักได้ พืชหมักที( มีวตั ถุแห้ง 30 % หรื อมากกว่าทํา
ให้ปฏิกิริยาของแบคทีเรี ย Clostridium sp. ลดน้อยลง
เพราะสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพที( มีความชื$ น
สู ง [25] พืชหมักควรจะมีวตั ถุแห้ง 25-35 % [26]
พืชหมักที(มีความชื$นสู งกว่า 75 % จะเปรี$ ยวมากและมี
การสู ญเสี ยโภชนะและเจื อจางกรดที( แบคที เรี ยสร้าง
ออกไปกับของเหลว [27]
3.5 อินทรียวัตถุ ปริมาณโปรตีน
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในข้าวโพดหมักทุกกลุ่ม
มี ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ (p<0.05) โดยมี ค่ า ในช่ ว ง
92.66-93.05 % (ตารางที( 1) และใกล้เคียงกับ [28] ที(
พบ อิ นทรี ย วัต ถุข องข้า วโพดเลี$ ยงสัต ว์ห มัก เท่ ากับ
94.62 % และ [29] ที(พบ 95.43 % แต่มากกว่า [30] ที(
ผลิตข้าวโพดหมักเสริ มด้วยLactic acid bacteria พบ
อินทรี ยวัตถุ 88.8 %
การเสริ ม ฝุ่ นข้า วโพด 10 % และเสริ ม
ร่ วมกับกากนํ$าตาล 1 % มี ผลทําให้ปริ มาณโปรตี น
เพิ(มขึ$นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (8.18 และ 8.28 %; p
<0.05 ตามลําดับ) เมื(อเที ยบกับกลุ่มควบคุม (7.39 %)
ขณะที( ข ้า วโพดหมัก ที( ผ ลิ ต โดยเกษตรกรมี โ ปรตี น
สูงสุด (10.8 %; p<0.05) การเสริ มฝุ่ นข้าวโพด ทําให้มี
ปริ ม าณโปรตี น สู ง กว่า [31] และ[32] ที( พ บโปรตี น
เท่ า กับ 7.9 % และ ใกล้เ คี ย งกับ [33] ที( พ บ 8.2 %
อย่างไรก็ตามการเสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10 % หรื อเสริ ม
ร่ วมกับกากนํ$าตาล 1 % และผลผลิตจากเกษตรกรมี
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เกษตรกร (47.54 และ 46.16 %; p<0.05) ดัง
แสดงในตารางที( 2 สาเหตุ ที( ข ้ า วโพดหมั ก ของ
เ กษ ต ร กร มี ค่ า การ ย่ อ ย ไ ด้ ข อ ง วั ต ถุ แ ห้ ง แ ล ะ
อินทรี ยวัตถุต(าํ น่าจะเกิดจากกระบวนการผลิตที(ไม่ได้
มีการควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ให้ดี ดังที( กล่าวใน 3.1 จาก
การศึ ก ษาของ [28] พบค่ า การย่อ ยได้ข องวัต ถุ แ ห้ง
อินทรี ยวัตถุและโปรตีน 61.14, 65.19 และ 49.40 %
ตามลําดับ ขณะที( [36] พบ การย่อยได้วตั ถุแห้งของ
ต้นข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี$ยงสัตว์หมักเท่ากับ
55.00 และ 58.90 % และการย่อยได้โปรตี น 80.10
และ 67.20 % ตามลําดับ นอกจากนี$ [37] พบ การย่อย
ได้โปรตีนของข้าวโพดเลี$ยงสัตว์หมัก 77.30 % และ
[31] ประเมิ น การย่อ ยได้อิ น ทรี ย วัต ถุ ข องข้า วโพด
หมักในกระเพาะรู เมนโดยวิธีการวัดปริ มาตรแก๊สมีค่า
เท่ า กั บ 63.16 % จะเห็ น ได้ว่ า ค่ า การย่ อ ยได้ข อง
ข้า วโพดหมัก ในรายงานต่ า ง ๆ มี ค วามแปรปรวน
พอสมควร ทั$งนี$ สาเหตุเนื( องจากพันธุ์ขา้ วโพด สภาพ
การปลู ก การบํา รุ ง รั ก ษา อายุก ารตัด สั ต ว์ท ดลอง
รวมทั$งวิธีการประเมิ นของการย่อยได้ของข้าวโพด
หมัก

ปริ มาณโปรตีนเพียงพอต่อการดํารงชีพของสัตว์เคี$ยว
เอื$องที(ตอ้ งการ 8-10 % [34]
3.6 พลังงาน (Gross energy)
การเสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10 % เสริ มกากนํ$าตาล
1 % และเสริ มร่ วมกัน มีปริ มาณพลังงานในข้าวโพด
หมักไม่แตกต่างกันทางสถิติ (4,381.38, 4,343.10 และ
4,343.80 cal/g ตามลําดับ; p<0.05) แต่ต( าํ กว่า กลุ่ม
ควบคุ ม และผลผลิ ต ของเกษตรกร (4,477.31 และ
4,447.43 cal/g; p<0.05) ใกล้เคียงกับ [35] ที( พบ
พลัง งานข้า วโพดต้น อ่ อ นและต้น แก่ ห มัก เท่ า กับ
4,495.23 และ 4,359.52 cal/g ขณะที( [29] พบ
ข้า วโพดหมั ก มี พ ลั ง งาน 4,464.28 cal/g สู ง กว่ า
ข้าวโพดหมักของ [28] ที(มีค่าพลังงาน 4,239.00 cal/g
3.7 การย่ อยได้ ของโภชนะ
ค่าการย่อยโปรตีนของข้าวโพดหมักทุกกลุ่ม
มี ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (p>0.05) ซึ( ง พบค่ า อยู่
ในช่วง 62.67-65.37 % ส่ วนการย่อยได้ของวัตถุแห้ง
และอินทรี ยวัตถุในกลุ่มควบคุม เสริ มฝุ่ นข้าวโพด 10
% เสริ ม กากนํ$า ตาล 1 % และเสริ ม ร่ ว มกัน มี ค่ า ไม่
ต่ า งกัน ทางสถิ ติ (49.45-50.57 และ 48.14-48.%;
p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าผลผลิตจาก

ตารางที 1 ปริ มาณโภชนะของต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมักที( ไม่เสริ มและเสริ มฝุ่ นข้าวโพด กากนํ$าตาล หรื อเสริ ม
ร่ วมกัน และข้าวโพดหมักจากเกษตรกร (วัตถุแห้ง)
NH3-N
DM loss
DM
OM
CP
GE
1/
ทรี ตเมนต์
pH
(% total(%)
(%)
(%)
(%)
(cal/g)
N)
1
3.62a
7.29a
14.52b
25.80b
92.88
7.39c
4477.31a
2

3.57a

5.10d

8.03d

30.34a

93.05

8.18b

4381.38b

3

3.58a

6.44b

16.80a

25.58b

92.96

7.35c

4356.10b

4

3.58a

5.44c

12.56c

30.35a

92.70

8.28b

4343.80b
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ตารางที 1 ปริ มาณโภชนะของต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมักที( ไม่เสริ มและเสริ มฝุ่ นข้าวโพด กากนํ$าตาล หรื อเสริ ม
ร่ วมกัน และข้าวโพดหมักจากเกษตรกร (วัตถุแห้ง) (ต่อ)
NH3-N
DM loss
DM
OM
CP
GE
ทรี ตเมนต์
pH1/
(% total-N)
(%)
(%)
(%)
(%)
(cal/g)
5
3.47b
2.8e
23.04c
92. 66
10.8a
4447.43a
F - test

**

**

**

**

ns

**

**

% CV

1.021

2.62

7.20

1.148

0.316

2.598

0.948

1/

ค่าเฉลี(ยในแนวตั$งตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที(ระดับความเชื(อมัน( 95%
Ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที(ระดับความเชื(อมัน( 95%
ตารางที 2 การย่อยได้ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมักที(ไม่เสริ มและเสริ มฝุ่ นข้าวโพด กากนํ$าตาลหรื อเสริ มร่ วมกัน
และต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมักจากเกษตรกร (วัตถุแห้ง)
DMD1/
OMD
CPD
ทรี ตเมนต์
(%)
(%)
(%)
a
a
1
49.93
47.85
64.03
2
49.61a
48.14a
65.37
3
50.57a
48.83a
64.59
a
a
4
49.45
47.95
64.88
b
b
5
47.54
46.16
62.67
F - test
**
**
ns
% CV
1.694
1.745
5.028
1/
ค่าเฉลี(ยในแนวตั$งตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที(ระดับความเชื(อมัน( 95%
ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที(ระดับความเชื(อมัน( 95%
พืชหมักที(ดีและการใช้สารเสริ มทั$ง 3 กลุ่ม มีผลทําให้
ปริ มาณNH3-N ลดลง
2. การเสริ ม ฝุ่ นข้า วโพด 10 % และเสริ ม
ร่ วมกับกากนํ$าตาล 1 % ทําให้ขา้ วโพดหมักมีปริ มาณ
โปรตี น วัตถุ แห้ง และพลังงานเพิ(ม ขึ$ น การสู ญ เสี ย

4. สรุ ปผลการทดลอง
1. การใช้แ ละไม่ ใ ช้ส ารเสริ ม ในการผลิ ต
ข้าวโพดหมักและผลผลิตจากเกษตรกรในการศึ กษา
ครั$งมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของ
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วัตถุแห้งลดลง ส่ วนการเสริ มกากนํ$าตาล 1 % เพียง
อย่า งเดี ย วทํา ให้ ก ารสู ญ เสี ย วัต ถุ แ ห้ ง เพิ( ม ขึ$ น และ
ข้าวโพดหมักจากเกษตรกรมีวตั ถุแห้งตํ(า
3. ผลผลิ ต ข้า วโพดหมักตามกรรมวิธีข อง
เ กษ ต ร กร มี ค่ า การ ย่ อ ย ไ ด้ ข อ ง วั ต ถุ แ ห้ ง แ ล ะ
อิ น ทรี ย วัต ถุ ต( ํา กว่า ข้า วโพดหมัก ที( ผ ลิ ต ได้จ ากการ
ทดลองทุกกลุ่ม

[6]
[7]

[8]

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าเทคโนโลยี
การเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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