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บทคัดย่ อ
กระบวนการหมักลําต้นข้าวโพดอ่อนและเปลือกหุม้ ฝักข้าวโพดอ่อน ร่ วมกับการเติมฝุ่ นข้าวโพดเป็ นสาร
เสริ มในอัตราส่ วนต่าง ๆ ( 2.5, 5, 10 เปอร์ เซ็นต์) เป็ นเวลา 30 วัน ตรวจวัดความเป็ นกรด - เบส ของลําต้น
ข้าวโพดอ่อนพบว่าค่าเฉลี;ยเท่ากับ 3.70 -3.78 และส่ วนของเปลือกหุ ้มฝักข้าวโพดอ่อนมีค่าเฉลี;ยเท่ากับ3.62-3.64
เมื;อนับชนิดของจุลินทรี ยพ์ บแบคทีเรี ยมีจาํ นวนเพิ;มขึAน และ เชืAอแบคทีเรี ยในกลุ่มแลคติดแอซิ ค และ เชืAอยีสต์ใน
ส่ ว นของลํา ต้น และเปลื อ กหุ ้ ม ฝั ก ข้า วโพดอ่ อ นมี ป ริ ม าณผัน แปรตามกับ ปริ ม าณฝุ่ น ข้า วโพดที; เ พิ; ม มากขึA น
เช่นเดียวกัน
การประเมินคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ในกระเพาะรู เมนโดยวิธีแบชคัลเจอร์ ของข้าวโพดหมักจาก
ต้นและใบข้าวโพดฝั กอ่อน และเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ที; เสริ มด้วยฝุ่ นข้าวโพดในอัตราส่ วน (0, 2.5, 5 และ 10
เปอร์ เซ็นต์) พบว่า ข้าวโพดหมักจากต้นและใบข้าวโพดฝั กอ่อน มีการสู ญเสี ยนํAาหนักแห้ง (14.33%) ปริ มาณ
นํAาหนักแห้ง (23.06%) การย่อยได้วตั ถุแห้ง (56.00%) การย่อยได้อินทรี ยวัตถุ (54.47%) และการย่อยได้โปรตี น
(70.42%) มากกว่า (P<0.05) ในข้าวโพดหมักที; ทาํ จากเปลือกข้าวโพดฝั กอ่อน (13.18, 16.85, 54.17, 53.52 และ 67.85%
ตามลําดับ)ในขณะที; ข้าวโพดหมักจากเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนมีอินทรี ยวัตถุ (94.86%) และโปรตีน (10.41%) สู งกว่า
(P<0.05) ในข้าวโพดหมักจากต้นและใบข้าวโพดฝั กอ่อน (93.04 และ 7.42% ตามลําดับ) แต่ปริ มาณแอมโมเนี ย
ไนโตรเจน (2.38-2.44%) และค่า pH (3.61-3.65) ของข้าวโพดหมักทัAงสองชนิ ดไม่แตกต่างกัน (P>0.05) การเสริ มฝุ่ น
ข้าวโพดในการทําข้าวโพดหมักช่วยเพิ;มปริ มาณวัตถุแห้ง และโปรตีน ลดการสู ญเสี ยนํAาหนักแห้ง อินทรี ยวัตถุ
แอมโมเนี ยไนโตรเจน การย่อยได้วตั ถุแห้ง การย่อยได้อินทรี ยวัตถุ และการย่อยได้โปรตี น ขณะที; ค่า pH ไม่
เปลี;ยนแปลง และไม่พบอิทธิ พลร่ วมระหว่างปั จจัยทัAงสองต่อค่าโภชนะและการย่อยได้ในกระเพาะรู เมนในแบช
คัลเจอร์ที;ทาํ การศึกษา
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คําสําคัญ: จุลินทรี ย ์ ต้นและใบข้าวโพดฝักอ่อน เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ฝุ่ นข้าวโพด ข้าวโพดหมัก ค่าโภชนะ
การย่อยได้ในกระเพาะรู เมน แบชคัลเจอร์

Abstract
Process of producing corn silage from stem and leaf of baby corn and baby corn husk added with corn
dust (0%, 2.5%, 5% and 10%) in batch culture had been done by fermenting for 30 days. Types and numbers of
microorganism (bacteria yeast and lactic acid bacteria) and their pH were determined. It was found that the
average pH from stem and leaf of baby corn (SL) were 3.70 – 3.78 and from baby corn husk (BCH) were 3.62
– 3.64. During the period of fermenting, types of microorganism were counted. The numbers of total bacteria
and lactic acid bacteria were increased while the number of yeast was increased in SL and BCH when the
concentration of corn dust was increase.
The evaluation of nutrient values and rumen digestibility of corn silage produced from stem and leaf
of baby corn and baby corn husk added with corn dust in batch culture which supplemented with corn dust (0,
2.5, 5 and 10%) was done. It was found that the corn silage produced from SL had higher (P<0.05) dry matter
loss (14.33%), dry matter content (23.26%), dry matter digestibility (56%), organic matter digestibility
(54.47%) and protein digestibility (70.42%) than those of the corn silage produced from BCH (13.18, 16.85,
54.17, 53.52 and 67.85%, respectively) whereas the corn silage produced from BCH had higher (P<0.05)
organic matter content (94.86%) and protein (10.41%) than those of the corn silage produced from SL (93.04
and 7.42%, respectively). Ammonia nitrogen (2.38-2.44%) and pH (3.61-3.65) of both corn silages were not
significantly different (P>0.05). Corn dust added to the ensilage significantly increased (P<0.05) in dry matter
protein contents but significantly decreased (P<0.05) in dry matter loss, organic matter content, dry matter
digestibility, organic matter digestibility and protein digestibility whereas pH remained unchanged. None of the
interaction effects (P>0.05) of the types of raw material for ensilage and corn dust addition were found in all
parameters measured.
Keywords: stem and leaf of baby corn, baby corn husk, corn dust, corn silage, nutrient value, digestibility in
rumen, batch culture
แคลนพืช อาหารสัตว์ จึ งมี ก ารเก็บ ถนอมพื ชอาหาร
สัตว์ที;ให้ผลผลิตสูงใน
ช่ ว งฤดู ฝนโดยเก็ บ ไว้ใ นรู ป ของหญ้า แห้ง
และหญ้าหมัก การทําหญ้าหมักเป็ นวิธีการถนอมพืช

1. บทนํา
ปั จจุบนั การเลีAยงโคพบได้ทว;ั ไปในประเทศ
ไทย และ ในช่วงฤดู แล้งมักประสบปั ญหาการขาด
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เกิ ด ขึA น ได้ดี คณะผูว้ ิจัย ได้ท ํา การวิจัย เพื; อเป็ นแนว
ทางการเพิ; ม มู ล ค่ า ฝุ่ นข้ า วโพด และจุ ลิ น ทรี ย์ ที;
ก่อให้เกิดกระบวนการหมักข้าวโพดหมัก

อาหารสัตว์ และยังสามารถแก้ไขปั ญหาในช่ วงขาด
แคลนได้อีกด้วย จากรายงานพบว่า ในประเทศไทยมี
การทําพืชหมักมากกว่า 1,421 ตันต่อปี [1] และ [12]
คิดเป็ น 24.4% ของผลผลิตพืชอาหารสัตว์ทA งั หมด
การทําข้า วโพดหมัก (corn silage) เป็ น
วิธี การถนอมพื ช อาหารสัตว์ ไว้ใช้ใ นช่ ว งฤดู แล้ง ที;
ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ [7],[8] และ [9] ในประเทศ
แถบยุโรป เช่น ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เยอรมัน และ
เดนมาร์ค พืชอาหารสัตว์ที;ผลิตขึAนภายในประเทศและ
ประมาณ 90% ถูกทําเป็ น Silage แม้แต่ประเทศที; มี
สภาพอากาศที; เ หมาะสมในการทํา หญ้า แห้ ง เช่ น
ประเทศฝรั;งเศส และอิตาลี พืชอาหารสัตว์ที;ผลิตขึAน
ภายในประเทศประมาณ 50% จะถูกทําเป็ น silage
เพื;อใช้เป็ นแหล่งอาหารหยาบให้สตั ว์เคีAยวเอืAองในช่วง
ฤดูหนาว [34]
ในการทําข้าวโพดหมัก กระบวนการหมักที;
ดี ขA ึ น อยู่กับ องค์ป ระกอบทางเคมี ข องพื ช ปริ ม าณ
อากาศที; มี อยู่ และกิ จกรรมของจุ ลินทรี ย ์ ในการทํา
corn silage มักเติมสารเสริ ม เช่น เมล็ดธัญพืช หิ นฝุ่ น
ยูเรี ย และกากนํAาตาล เพื;อให้เกิ ดกระบวนการหมัก
อย่างสมบูรณ์ และช่วยทําให้ corn silage มีความน่ า
กินมากขึAน[6] , [14] ส่ วน [17] ได้ใช้ขา้ วโพดพร้อม
ซังบดละเอี ยด (Corn-and-cob meal)เมล็ดข้าวโพด
และเมล็ดธัญพืชอื;น ๆ บดละเอียดประมาณ 10% ของ
นํAาหนัก เป็ นสารเสริ มที; ช่วยเพิ;มพลังงานใน corn
silage และช่ ว ยให้ก ระบวนการหมัก ในกอง corn
silage เกิดขึAนได้อย่างรวดเร็ วและสมบูรณ์อีกด้วย [3]
ฝุ่ นข้า วโพดเป็ นผลพลอยได้เ หลื อ ทิA ง จาก
การกะเทาะเมล็ ด ข้า วโพดจากฝั ก ฝุ่ นข้า วโพดซึ; ง
ประกอบด้วยเยื;อใยที;มีชิAนขนาดเล็กและฝุ่ นแป้ ง และ
มีความเป็ นไปได้ที;จะนํามาเพิ;มมูลค่าโดยนํามาเป็ น
สารเสริ มให้ ก ระบวนการหมัก ในกองหญ้า หมัก

2. วัตถุประสงค์
เพื;อนําฝุ่ นข้าวโพดซึ; งเป็ นของเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาก่อให้เกิดประโยชน์
1. เพื;อเพิ;มมูลค่าฝุ่ นข้าวโพดโดยนํามาใช้
เป็ นสารเสริ มในการทําข้าวโพดหมัก
2. เ พื; อ ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ฝุ่ น ข้ า ว โ พ ด ที;
เหมาะสมต่อการใช้เป็ นสารเสริ มในการทําข้าวโพด
หมัก
3. เพื;อศึกษาชนิ ดของจุลินทรี ยท์ ี;เกิดขึAนใน
ระหว่างกระบวนการทําข้าวโพดหมัก

3. การตรวจเอกสาร
ชาญชัย [5] ได้กล่าวว่าหญ้าหมัก หมายถึง
พืชอาหารสัตว์ที;เก็บรักษาไว้ในสภาพความชืAนสู งไม่
มีอากาศเข้าไป สามารถเก็บพืชหมักได้เป็ นเวลานาน
โดยส่ วนประกอบต่ า ง ๆ และคุ ณ ค่ า อาหารไม่
เปลี; ย นแปลง ใช้เ ป็ นอาหารสั ต ว์ใ นช่ ว งฤดู ที; ค าด
แคลนหญ้าสด [4]
ฝุ่ นข้าวโพด เกิ ดจากการกะเทาะเมล็ดออก
จากฝัก เมื;อศึกษาพบว่าฝุ่ นข้าวโพดประกอบด้วยเยื;อ
ใย ขนาดเล็กและผงฝุ่ นแป้ ง และการผลิตหญ้าหมัก
ให้มีคุณค่าทางอาหารสัตว์เท่ากับ หรื อใกล้เคียงกับพืช
ก่ อนหมัก มากที; สุด นัAน กระบวนการหมัก จะเกิ ดได้
สมบรู ณ์ pHลดลงได้เ ร็ ว เพี ย งใด จํา เป็ นต้อ งอาศัย
ปั จจัยหลายอย่างมาเกี; ยวข้อง เช่ น ชนิ ดของพืช อายุ
การตั ด ขนาดของชิA น ส่ ว นพื ช ระดั บ ความชืA นที;
เหมาะสม การใช้ส ารเสริ ม ในหญ้า หมัก [1] และ
ปริ มาณคาร์โบไฮเดรทที;ละลายนํAาได้ (WSC) ในหญ้า
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หมักควรอยูใ่ นช่วง 6-12 เปอร์ เซ็นต์ ของนํAาหนักแห้ง
ยังมี ก ารใช้รํา ละเอี ยด จะช่ วยกระตุน้ ให้มี การสร้ า ง
กรดแลคติคมากขึAน ทําให้คุณภาพหญ้าหมักนัAนดี ขA ึน
และยัง ช่ ว ยดู ด ซับ ความชืA น ลดการเกิ ด จุ ลิ น ทรี ย ์ที;
ก่อให้เกิดการเน่าเสี ยของหญ้าหมักอีกด้วย กรดทําให้
พืชหมักมีสภาพคง ที; คือ กรดแลคติค [13] ซึ; งเกิดจาก
การทํางานของแบคที เรี ยกลุ่มแลคติคแอซิ ด (Lactic
acid bacteria - LAB) แบคทีเรี ยกลุ่มนีA มีความสามารถ
ในการใช้ ค าร์ โ บไฮเดรตที; ล ะลายนํA าได้ (Water
soluble carbohydrate - WSC) ส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็ น
กรดแลคติค และทําให้ค่า pH ที; มีอยู่ในอาหารหมัก
ลดลง และมีผลทําให้กระบวนการต่าง ๆ ที;เกิดขึAนใน
พืชที; หมักนัAน หยุดกระบวนการต่าง ๆ ที;เกิดขึAน และ
ยับยัAงการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี;ไม่เป็ นประโยชน์
และทําให้พืชหมักมีคุณภาพดีขA ึน คือช่วยเพิ;มปริ มาณ
วัตถุแห้งให้กบั พืชหมักอีกด้วย [21] ในด้านโปรตีน
หยาบ (Crude Protein ) ในข้าวโพดมีอยูป่ ระมาณ 7.9
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ มื; อ เที ย บกั บ ถั;ว อัล ฟาฟ่ าร์ ที; มี อ ยู่ 2 0.0
เปอร์ เ ซ็ น ต์ และฟางข้า วสาลี มี อ ยู่ ป ระมาณ 18.1
เปอร์เซ็นต์ [18]
แลคติคแอซิดแบคทีเรีย เป็ นจุลินทรี ยช์ นิ ด
อิ ง อาศัย พบได้ท;ัว ไปในระหว่า งการหมัก จะมี ก าร
แข่ง ขันกันกับ จุ ลิน ทรี ย ์ชนิ ด อื; น ๆ จะมี ม ากน้อยแค่
ไหนขึA นอยู่ กั บ ลัก ษณะของพื ช ปริ มาณวัต ถุ แ ห้ ง
ปริ มาณและองค์ประกอบของนํAาตาลที;มีอยูใ่ นพืชและ
สมบัติเฉพาะของ แลคติกแอซิ คแบคทีเรี ย เช่น ความ
ทนต่ อ กรดและแรงดัน ออสโมซี ส แลคติ ก แอซิ ค
แบคทีเรี ยมีหลายชนิ ดที;ทาํ ให้พืชหมักมีค่า pH เท่ากับ
4-5 ได้ แลคติกแอซิคแบคทีเรี ยทุกชนิ ดสามารถเจริ ญ
ได้ ทัA งในสภาพที; ไ ม่ มี ก๊ า ซออกซิ เ จน(Obligative
anaerobic) และมี ก๊ า ซออกซิ เ จน (Facultative
anaerobic) [2]

4. อุปกรณ์ และวิธีการ
4.1หมักต้ นและเปลือกหุ้มฝักอ่ อนข้ าวโพด
ตัดต้นข้าวโพดฝั กอ่อนตัดทันที หลังเก็บฝั กข้าวโพด
ฝั กอ่อน โดยตัดสู งจากพืAนประมาณ 10 ซม. สับต้น
และใบข้าวโพดฝั กอ่อน และสับเปลื อกข้าวโพดฝั ก
อ่อ นให้มีข นาดประมาณ 1 นิA ว แล้ว นํา ฝุ่ นข้า วโพด
ผสมลงไปในอัต ราส่ ว น 2.5% 5% และ 10%โดย
นํAาหนัก บรรจุลงในถัง ปริ มาณนํAาหนักสด 10 กก./ถัง
ปิ ดฝาให้แน่น ตัAงไว้ในโรงเก็บนาน 30 วัน และทําการ
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ และแบ่งแต่
ละทรี ต เมนต์ใ ส่ ถุ ง พลาสติ ก แบบมี ซิ ป ปิ ดให้ แ น่ น
ไม่ ใ ห้ อ ากาศเข้า ใช้สํา หรั บ ตรวจนับ ชนิ ด จุ ลิ น ทรี ย ์
และค่าความเป็ นกรดและเบส
4.2 การตรวจนั บ ชนิ ด จุ ลิน ทรี ย์ ตรวจ
ปริ มาณเชืAอที;เกิดขึAน วันที; 1, 7, 14, 21, และ 30 วัน
ตามลําดับ โดยทําการเพาะเลีAยงบนอาหารสังเคราะห์ที;
ใช้เลีAยงเชืA อจุลินทรี ย ์ มี 3 ชนิ ด Nutrient agar (NA)
สําหรับเชืAอ แบคทีเรี ย Potato dextrose agar (PDA)
สําหรับเชืAอยีสต์ และ Mann rogasa sharp agar
(MRS) สําหรับเชืAอแลคติกแอซิ คแบคทีเรี ย โดยเลีAยง
ในตูบ้ ่มที;อุณหภูมิ 37 o C และทําการตรวจนับจํานวน
จุลินทรี ย ์
4.3 การศึกษาคุณค่ าทางโภชนะ
4.3.1 การวิเคราะห์ ความชืUนหรื อวัตถุ
แห้ง
4.3.2 การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนะ
4.3.2.1 การวิเคราะห์โปรตีนด้วย
เครื; อ งวิเ คราะห์ โปรตี น (Kjedahl apparatus) และ
ตรวจสอบปริ มาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน
4.3.2.2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ข มั น
(Crude Fat) ด้วย เครื; องสกัดไขมันแบบ Soxhlet (Fat
extraction appartus)
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การวางแผนการทดลอง: ใช้แผนการทดลอง
2x4 Factorial in Completely Randomized Design
จํานวน 3 ซํAา ปั จจัยหลักที;ศึกษา คือ ชนิ ดของวัตถุดิบ
ที; ใ ช้ท ํา ข้า วโพดหมัก (ต้น ข้า วโพดฝั ก อ่ อ น และ
เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน) ปริ มาณฝุ่ นข้าวโพด (การใช้
ฝุ่ นข้าวโพด 0, 2.5, 5 และ 10% ของนํAาหนักสดของ
วัตถุดิบที;ใช้ในการหมัก) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิ ติ โ ดยใช้ Proc GLM และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี;ยของแต่ละทรี ตเมนต์ โดยใช้
ลิสแสคว์มีนส์ (Least Square means, LS means) ที;
ระดับความเชื; อมัน; 95% โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
SAS [28]
4.4 ประเมิน การย่ อ ยได้ ข องวัต ถุ แ ห้ ง และ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ โดยจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นกระเพาะรู เ มน ด้ว ย
วิธีการเพาะเลีAยงแบบแบช (batch culture) ตามวิธีของ
[32] คํานวณหาเปอร์ เซ็นต์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง
และอินทรี ยวัตถุ ดังนีA

6. ผลและวิจารณ์ การทดลอง
6.1 ความเป็ นกรด และการตรวจนั บ
จุลนิ ทรีย์ การหมักลําต้นข้าวโพดอ่อนและเปลือกหุ ้ม
ฝักข้าวโพดอ่อนในแต่ละทรี ตเมนต์ เป็ นเวลานาน 1,
7, 14, 21 และ 30 วัน สุ่ มนําส่ วนของข้าวโพดหมัก
ในแต่ละทรี ตเมนต์ วัดค่าความเป็ นกรดเบส (pH) ได้
ค่าเฉลี; ยที; มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ ดังตารางที; 1
และเมื;อตรวจนับชนิดและปริ มาณจุลินทรี ยไ์ ด้ค่าเฉลี;ย
ดังตารางที; 2 จากการศึกษาพบว่าในช่วงวันแรกทรี ตเมนต์ที;ไม่เติมฝุ่ นข้าวโพดมีค่าความเป็ นกรด 5.6 เมื;อ
เปรี ยบเที ย บกั บ ทรี ตเมนต์ อื; น ๆ ที; มี ก ารเติ ม ฝุ่ น
ข้ า วโพด และมี ป ริ มาณจุ ลิ น ทรี ย์ ทA ั งแบคที เ รี ย
(9x105cfu/g) ยีสต์ (6x105 cfu/g) และแลคติคแอซิ ค
แบคที เรี ย (3.6x106 cfu/g ) พบเป็ นจํานวนมากซึ; ง
ให้ผลเช่นเดียวกับการทดลองของ [19] ที;พบจุลินทรี ย ์
จากตัวอย่างมากถึง 109cfu/g และเมื;อเทียบกับปริ มาณ
ฝุ่ นข้าวโพดที; เติ มลงไปในแต่ละทรี ตเมนต์ของการ
หมักลําต้นข้าวโพดปรากฏว่า ปริ มาณฝุ่ นที; เพิ;มขึAนมี
ผลต่อความเป็ นกรด ทําให้มีความเป็ นกรดลดลงอยู่
ในช่ วง 5.8-6.8 ให้ผลเช่ นเดี ยวกับทรี ตเมนต์ที;ใช้
เปลื อกของข้าวโพดฝั ก อ่อ น โดยค่า เฉลี; ย ความเป็ น
กรดที;เริ; มต้นและไม่เติมฝุ่ นข้าวโพดจะมีค่าเฉลี;ยความ
เป็ นกรดเท่ า กับ 5.7 ซึ; งสู ง กว่า ทรี ต เมนต์ที; เ ติ ม ฝุ่ น
ข้าวโพดที; มีค่าเฉลี; ยความเป็ นกรดเท่ ากับ 5.9 – 6.9
ซึ; งสอดคล้องกับการทดลองของ [29] ที;ทาํ การหมัก
ข้าวโพดและข้าวฟ่ างพบว่าปริ มาณของแลคติตแอซิ ค
แบคที เ รี ย มี จ ํา นวนน้ อ ยในช่ ว งแรก และปริ มาณ
จุลินทรี ย ์ ก็เพิ;มขึAนตามจํานวนวันที; ทาํ การหมัก และ
ปริ มาณก็ลดลงตามปริ มาณฝุ่ นข้าวโพดที;เพิ;มขึAนทัAงที;
เติ ม และไม่ เ ติ ม ฝุ่ นข้า วโพดในส่ ว นของลํา ต้น และ
เปลือกหุม้ ฝักข้าวโพดอ่อน ส่ งผลทําให้ความเป็ นกรด
ในการหมักนีA เพิ;มมากขึAนด้วย ซึ; งช่วงแรกความเป็ น

% การย่อยได้ของวัตถุแห้ง =
(ตัวอย่างก่อนบ่ม - นน. แห้งตัวอย่างหลังบ่ม) x 100
นน. แห้งของตัวอย่างก่อนบ่ม
% การย่อยได้ของอินทรี ยวัตถุ =
(นน.อินทรี ยวัตถุก่อนบ่ม – นน. อินทรี ยวัตถุหลังบ่ม) x 100
นน. อินทรี ยวัตถุก่อนบ่ม
นน. อินทรี ยวัตถุ = นน. แห้ง – นน. เถ้า

5. สถานทีท าํ การทดลอง
ภาควิช าเทคโนโลยีชี ว ภาพ และ ภาควิช า
เทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต
ปทุมธานี
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1.467x10 6 cfu/g ยี ส ต์ มี ค่ า เฉลี; ย อยู่ ร ะหว่ า ง
2.433x10 7 cfu/g ถึ ง 6.467x10 7 cfu/g และแลคติ ค
แบคที เรี ยมี ค่าเฉลี;ยอยู่ระหว่าง 1.033x106 cfu/g ถึ ง
6.033x106 cfu/g ซึ; ง ได้ผลเช่ น เดี ย วกับ การทดลอง
ของ [29] ที;ทาํ การหมักข้าวโพดและข้าวฟ่ างพบว่า
ปริ มาณของแบคทีเรี ยพวก แลคติคแอซิ คแบคทีเรี ย มี
จํา นวนน้อ ยในช่ ว งแรก และปริ ม าณก็ เ พิ; ม ขึA น ตาม
จํานวนวันที;ทาํ การหมัก และเช่นเดียวกับการทดลอง
ของ [15] ที; เ ติ มเมล็ดข้า วโพดลงในข้าวโพดหมัก
พบว่ า ความเป็ นกรดเพิ; ม มากขึA นและปริ มาณ
จุลินทรี ยก์ ็เพิ;มขึAนด้วย แต่เมื;อหมักส่วนของลําต้นและ
เปลื อกหุ ้มฝั กข้าวโพดอ่อ นนานเป็ นเวลา 30 วัน ก็
ส่ งผลให้ความเป็ นกรดเกิดมากขึAน ทัAงนีA เนื; องจากการ
ทํางานของจุลินทรี ยท์ ี;เจริ ญเติบโตอยูใ่ นถังหมักส่ งผล
ให้ความเป็ นกรดสู งขึAน ซึ; งสอดคล้องกับการทดลอง
ของ [27] พบว่าการเติม Lactobacillus plantarum ใน
ข้าวโพดหมักระยะที;เมล็ดเริ; มเป็ นนํAานมทําให้คุณภาพ
ของพืชหมักดี ขA ึ น อาจเนื; องจากเกิ ดกรดแลคติ คมาก
ขึAนทําให้ค่า pH ตํ;าลงอยู่ ในระดับที; เหมาะสมได้เร็ ว
ขึA น มี ผ ลยับ ยัAง การทํา งานจุ ลิ น ทรี ย ์ช นิ ด อื; น ๆ ได้
เช่นเดียวกับการทดลองของ [25] พบว่าค่า pH ลดลง
อย่างรวดเร็ วน้อยกว่า 4.6 และจุลินทรี ยก์ ลุ่มแลคติ ค
แอซิคยับยัAงการเจริ ญเติบโต จุลินทรี ยช์ นิ ดอื;น ๆ ด้วย
จากการตรวจนับชนิด และจํานวนแบคทีเรี ย ยีสต์ และ
แลคติคแอซิ คแบคที เรี ย ปรากฏว่ามี จาํ นวนเพิ;มมาก
ขึAนโดยเฉพาะกลุ่มแลคติดแอซิคแบคทีเรี ยซึ;งเป็ นกลุ่ม
ที;ตอ้ งการ มีปริ มาณสูงมาก ( 7.416 x107cfu/g) ส่ งผล
ให้ค่ า ความเป็ นกรดสู ง (3.62) ตามไปด้ว ย ในการ
ทดลองนีA ความเป็ นกรดมี ค่าผันแปรตามวันที; ทาํ การ
หมักและปริ มาณฝุ่ นข้าวโพดที;เติม ทัAงในส่ วนของลํา
ต้น และเปลื อ กหุ ้ ม ฝั ก ข้า วโพดอ่ อ น คื อ ยิ; ง หมั ก
ข้าวโพดนานวันค่าความเป็ นกรดก็ยิ;งมากขึAน ปริ มาณ

กรดลดลงน้อยมี ค่าใกล้เป็ นกลาง (ประมาณ 6) ซึ; ง
อาจเนื; องจากจํานวนจุลินทรี ยม์ ีปริ มาณน้อยเป็ นเหตุ
ให้มีความเป็ นกรดไม่สูง และ [26] ได้รายงานว่าการ
ทําหญ้าหมักเป็ นวิธีการเตรี ยมพืชอาหารสัตว์ให้เกิ ด
กระบวนการหมัก ตามธรรมชาติ ไ ด้ ก รดแลคติ ก
ภายใต้สภาพไร้อากาศ lactic acid bacteria จะหมัก
water-soluble carbohydrate (WSC) ได้กรดแลคติก
นัAน ในระยะที; 1 ซึ; งเป็ นช่วงของ aerobic phase ระยะ
นีA เป็ นระยะที; ใช้เวลาเพียง 2-3 ชัว; โมงเท่านัAน คื อ
ออกซิ เจนภายในชิAนส่ วนของพืชหมักถูกทําให้ลดลง
เกิ ดจากการหายใจของชิAนส่ วนพืชและจุลินทรี ยพ์ วก
aerobic และพวก facultative aerobic เช่น ยีสต์ และ
enterobacteria นอกจากนีA ยงั มีเอนไซม์ เช่น protease
และ carbohydrase ยังทํางาน (active) อยูใ่ นระยะนีA
โดย pH ที; วดั ได้จากนํAาที; อยู่ในชิAนส่ วนของพืชสด
ยังคงอยู่ในช่ วงปกติ (6.0-6.5) ของพืชทั;วไป แต่
หลังจากทดลองหมักได้ 7 วัน ค่าความเป็ นกรดก็เพิ;ม
มากขึA นอาจเนื; อ งจากสารอาหารที; เ ติ ม ลงไป (ฝุ่ น
ข้าวโพด) ในทรี ตเมนต์ต่าง ๆ เกิ ดการเปลี;ยนแปลง
เป็ นสารอาหารสําหรับเชืAอจุลินทรี ยท์ ี;ทาํ การหมัก และ
ถ้าในระหว่างการหมัก เข้าถึ งการพัฒนาและขยาย
จํานวนของแลคติคแอซิคแบคทีเรี ยอย่างสมบูรณ์ และ
กลายเป็ นประชากรที;มีจาํ นวนมากเหนื อกว่าจุลินทรี ย ์
ชนิ ดอื;น ๆ pH จะลดลงเป็ น3.8-5.0 [26] เช่นเดียวกับ
การทดลองของ [36] และ [31] ได้กล่าวว่าการเพิ;ม
ความเป็ นกรดให้มากขึAนนัAน ขึAนอยูก่ บั กระบวนการเม
ตาโบลิ ซึ มที; เกิ ด จากการทํ า งานของยี ส ต์ และ
แบคทีเรี ยและสารอาหารที;มีอยู่ และในการทดลองนีA
พบว่าปริ มาณของจุลินทรี ยก์ ็เพิ;มมากขึAนเช่นเดียวกัน
ทัAงในส่ วนของลําต้นและเปลือกหุ ้มฝั กข้าวโพดอ่อน
ในทรี ตเมนต์ ที; เ ติ ม ฝุ่ นข้ า วโพด โดยมี ป ริ มาณ
แบคที เ รี ย มี ค่ า เฉลี; ย อยู่ ร ะหว่า ง 1.433x10 6 cfu/g –
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จุ ลินทรี ยก์ ็ มากขึA นด้ว ย โดยเฉพาะจุ ลินทรี ยก์ ลุ่มแล
คติด แอซิ คแบคที เรี ย ทัAงนีA อาจเนื; องจากการทํางาน
ด้า นเมตาบอลิ ซึ มของเชืA อยีส ต์แ ละแบคที เรี ย ในถัง
หมัก ดังการทดลองของ [37] และ[31] ดังนัAนการ
ทดลองนีA การวัดค่า pH พบว่าค่า pH ตํ;ากว่า 4.2 ซึ; ง
จะส่ งผลให้จุ ลิ น ทรี ย ์ต่ าง ๆ จะไม่ส ามารถเจริ ญ ได้
รวมทัAงเอนไซม์ต่าง ๆ ของพืชก็จะหยุดกิจกรรมด้วย
ทําให้คุณภาพของพืชหมักคงที;ตลอดไป [31]
6.2 การวิเคราะห์ ค่าทางโภชนะ
การสู ญเสียนําU หนักแห้ ง
จากการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ ต ้ น และใบ
ข้าวโพดฝั กอ่อนทําเป็ นข้าวโพดหมักเกิ ดการสู ญเสี ย
นํAาหนักแห้ง (14.33%) มากกว่าการใช้เปลือกข้าวโพด
ฝักอ่อน (13.18%) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ดังแสดงในตารางที; 3 การใช้ฝุ่นข้าวโพดเป็ นสาร
เสริ มในการทําข้าวโพดหมักลดการสู ญเสี ยนํAาหนัก
แห้ง (P<0.05) ปริ มาณการใช้ฝุ่นข้าวโพดเพิ;มขึAนจาก
2.5 เป็ น 5 และ 10% ทําให้ขา้ วโพดหมักมีการสู ญเสี ย
นํAาหนักแห้งลดลงจาก 15.90 เป็ น 13.39 และ 8.21%
ตามลําดับ ขณะที;ขา้ วโพดหมักที;ไม่มีการเสริ มด้วยฝุ่ น
ข้าวโพดมีการสู ญเสี ยนํAาหนักแห้ง 17.52% ดังแสดง
ในตารางที; 4 ไม่พบอิ ทธิ พลร่ วมระหว่างชนิ ดของ
วัต ถุ ดิ บ ที; นํา มาทํา ข้า วโพดหมัก และการเสริ มฝุ่ น
ข้าวโพด(ตารางที; 5 ) [22] แนะนําว่าความชืAนของพืช
ก่อนหมักไม่ควรเกิน 70% หากเกินกว่านีA จะทําให้เกิด
การสู ญ เสี ย โภชนะไปกั บ ของเหลวที; เ กิ ด ขึA นจาก
กระบวนการหมัก ขณะที; [30] และ [33] แนะนําว่า
การจัดการที;เหมาะสมในการผลิตพืชหมักจะเกิ ดการ
สู ญเสี ยวัตถุแห้งจากกระบวนการหมัก 10-15% จาก
การศึ ก ษาในครัA งนีA พบการใช้ฝุ่ นข้า วโพดเป็ นสาร
เสริ ม ในการทําข้า วโพดหมักมี ก ารสู ญเสี ยวัต ถุแห้ง

ลดลงเป็ นผลเนื; อ งจากฝุ่ นข้า วโพดช่ ว ยลดปริ ม าณ
ความชืAนของวัตถุดิบที;นาํ มาทําข้าวโพดหมัก
วัตถุแห้ ง
พบข้ า วโพดหมั ก ที; ทํ า จากต้ น และใบ
ข้า วโพดฝั ก อ่ อ นมี ป ริ ม าณวัต ถุ แ ห้ ง 23.06% ซึ; ง
มากกว่ า อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) เมื; อ
เปรี ยบเทียบกับข้าวโพดหมักที;ทาํ จากเปลือกข้าวโพด
ฝั กอ่อนซึ; งมี ปริ มาณวัตถุแห้ง 16.85% ดังแสดงใน
ตารางที; 3 พบการใช้ฝุ่นข้าวโพดเป็ นสารเสริ มช่วย
เพิ;มนํAาหนักแห้งของข้าวโพดหมัก (P<0.05) ปริ มาณ
ฝุ่ นข้าวโพดเพิ;มขึAนจาก 2.5 เป็ น 5 และ 10% ทําให้
ข้าวโพดหมักมีการนํAาหนักแห้งเพิ;มขึAนจาก 18.30 เป็ น
21.13 และ 23.31% ตามลําดับ ขณะที;ขา้ วโพดหมักที;
ไม่มีการเสริ มด้วยฝุ่ นข้าวโพดมีนA าํ หนักแห้ง 17.09%
ดังแสดงในตารางที; 4 ไม่พบอิทธิพลร่ วมระหว่างชนิ ด
ของวัตถุดิบที;นาํ มาทําข้าวโพดหมักและการเสริ มฝุ่ น
ข้าวโพด (ตารางที; 5) [16] แนะนําพืชหมักควรมีวตั ถุ
แห้ง อย่า งน้อ ย 25% [21] กล่ า วว่า พื ช หมัก ที; มี
ความชืAนสูงจะทําให้เกิดการเจริ ญของ Clostridium sp
มากขึA นซึ; งทํา ให้ ห ญ้า หมัก เน่ า เสี ย อย่ า งไรก็ ต าม
การศึ กษาในครัAงนีA พบข้าวโพดหมักที; ทาํ จากต้นและ
ใบข้า วโพดฝั ก อ่ อ นที; เ สริ ม ด้ว ยฝุ่ นข้า วโพด 5-10%
เท่ านัAนที; มีวตั ถุแ ห้ง 25-26% (ตารางที; 5) ขณะที;
ข้าวโพดหมักกลุ่มอื;น ๆ มีวตั ถุแห้งตํ;ากว่า 25% แต่
ข้าวโพดหมักที;ได้จากการศึกษาในครัAงนีAไม่เกิดปั ญหา
เน่าเสี ยใด ๆ
อินทรียวัตถุ
ข้าวโพดหมักที;ทาํ จากต้นและใบข้าวโพดฝัก
อ่อนมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุแห้ง 93.04% ซึ; งน้อยกว่า
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (P<0.05) เมื;อเปรี ยบเที ยบ
กับข้าวโพดหมักที;ทาํ จากเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนซึ; งมี
อินทรี ยวัตถุ 94.86% ดังแสดงในตารางที; 3 การใช้ฝุ่น
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และใบข้าวโพดฝักอ่อนควรจะต้องมีการเสริ มด้วยฝุ่ น
ข้าวโพดอย่างน้อย 10%
แอมโมเนียไนโตรเจน
ข้าวโพดหมักที;ทาํ จากต้นและใบข้าวโพดฝัก
อ่อนมี ป ริ ม าณแอมโมเนี ยไนโตรเจน 2.44% ของ
ไนโตรเจนทัA งหมด ซึ; งไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
(P>0.05) เมื; อเปรี ยบเที ยบกับ ข้าวโพดหมักที; ทาํ จาก
เปลื อ กข้า วโพดฝั ก อ่ อ นซึ; งมี เ ท่ า กับ 2.38% ของ
ไนโตรเจนทัA งหมด ดั ง แสดงในตารางที; 3 พบ
แอมโมเนียไนโตรเจนลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในข้าวโพดหมักที;มีการเพิ;มปริ มาณฝุ่ นข้าวโพด จาก 0
เป็ น 2.5, 5 และ 10% (2.96, 2.57, 2.32 และ 1.79%
ของไนโตรเจนทัAงหมด ตามลําดับ) ดังแสดงในตาราง
ที; 4 ไม่พบอิ ทธิ พลร่ วมระหว่างชนิ ดของวัตถุดิบที;
นํา มาทํา ข้า วโพดหมัก และการเสริ มฝุ่ นข้า วโพด
(ตารางที; 5) อย่า งไรก็ ตามปริ ม าณแอมโมเนี ย ใน
ข้าวโพดหมักจากการศึกษาในครัAงนีA ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์
ดี เ มื; อ เที ย บกับ ปริ ม าณที; ร ะบุ โ ดย [20] ซึ; ง ระบุ ว่า
ข้าวโพดหมักคุ ณภาพดี ควรมีแอมโมเนี ยไนโตรเจน
ไม่มากกว่า 5% ของไนโตรเจนทัAงหมด
pH
ไม่พบอิทธิพลของปั จจัยหลักและปั จจัยร่ วม
ที; ทาํ การศึ กษาในครัA งนีA ต่อค่า pH ในข้าวโพดหมัก
(P>0.05) ข้าวโพดหมักที;ทาํ จากต้นและใบข้าวโพดฝัก
อ่อนมี pH 3.56 ขณะที;ขา้ วโพดหมักที;ทาํ จากเปลือก
ข้าวโพดฝักอ่อนซึ; งมี pH 3.61 (ตารางที; 1) ข้าวโพด
หมัก เสริ ม ฝุ่ นข้า วโพด 0-10% มี pH 3.59-3.75
ข้าวโพดหมักที;ได้จากการศึกษาในครัAงนีA เป็ นข้าวโพด
หมักคุณภาพดี สอดคล้องกับ [1] และ [19] ที;ระบุวา่
พืชหมักคุณภาพดีมี pH อยูร่ ะหว่าง 3.5-4.2
การศึ กษาการย่ อ ยได้ ข องโภชนะใ น
กระเพาะรู เมนในแบชคัลเจอร์ พบการย่อยได้ของวัตถุ

ข้า วโพดเป็ นสารเสริ ม ลดปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ ข อง
ข้าวโพดหมัก (P<0.05) การเสริ มฝุ่ นข้าวโพด 2.5, 5
และ 10% ทําให้ขา้ วโพดหมักมี อินทรี ยวัตถุ 94.07,
93.89 และ 93.40% ตามลําดับ ขณะที;ขา้ วโพดหมักที;
ไม่มีการเสริ มด้วยฝุ่ นข้าวโพดมีอินทรี ยวัตถุ 94.43%
ดังแสดงในตารางที; 4 ไม่พบอิทธิพลร่ วมระหว่างชนิ ด
ของวัตถุดิบที;นาํ มาทําข้าวโพดหมักและการเสริ มฝุ่ น
ข้าวโพด (ตารางที; 5) อินทรี ยวัตถุในข้าวโพดหมักที;
ทําการศึ กษาในครัA งนีA ใกล้เคี ยงกับรายงานของ [10]
และ[35] ซึ; งพบอินทรี ยวัตถุในข้าวโพดหมักทําจาก
ต้นข้าวโพดเลีA ยงสัตว์ ซึ; งเท่ ากับ 94.62% อย่างไรก็
ตามปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ ที; พ บในข้า วโพดหมัก ใน
การศึ ก ษาครัA งนีA สู ง กว่า ปริ มาณที; พ บในหญ้า หมัก
(88.25-88.29%) ที; ท ํา จากหญ้า กิ น นี สี ม่ ว งอายุ 6
สัปดาห์เสริ มฝุ่ นข้าวโพด 0, 10% [9]
โปรตีน
ปริ ม าณโปรตี น ข้า วโพดหมัก ที; ท ํา จากต้น
และใบข้าวโพดฝั กอ่อนเท่ ากับ 7.42% ซึ; งน้อยกว่า
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (P<0.05) เมื; อเปรี ยบเที ยบ
กับข้าวโพดหมักที;ทาํ จากเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนซึ; งมี
ปริ มาณโปรตีน 10.41% ดังแสดงในตารางที; 3 พบ
ข้าวโพดหมักที;เสริ มด้วยฝุ่ นข้าวโพด 10% มีโปรตีน
เท่ากับ 9.32% ซึ; งมากกว่า (P<0.05) ในข้าวโพดหมัก
ที;เสริ มด้วยฝุ่ นข้าวโพด 0, 2.5, และ 5% ซึ; งมีปริ มาณ
โปรตี น 8.60-8.88% และไม่ แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ
(P>0.05) ดังแสดงในตารางที; 4 ไม่พบอิทธิ พลร่ วม
ระหว่างชนิดของวัตถุดิบที;นาํ มาทําข้าวโพดหมัก และ
การเสริ มฝุ่ นข้าวโพด (ตารางที; 5) [13] แนะนําปริ มาณ
โปรตีนที;ควรมีอยูใ่ นพืชอาหารสัตว์สาํ หรับสัตว์เคีAยว
เอืAองควรมี 8-10% ดังนัAนการทําข้าวโพดหมักจากต้น
การย่ อยได้ ของโภชนะ
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แห้ง อินทรี ยวัตถุ และโปรตีน ในข้าวโพดหมักที; ทาํ
จากต้นและใบข้าวโพดฝั กอ่อน เท่ากับ 56.00, 54.47
และ 70.42% ตามลําดับ ซึ; งมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) เมื;อเปรี ยบเทียบกับค่าดังกล่าวใน
ข้าวโพดหมักที;ทาํ จากเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ซึ; งมีค่า
เท่ากับ 54.17, 53.52 และ 67.85% ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางที; 3 พบการเสริ มฝุ่ นข้าวโพดลดการย่อยได้
ของวัต ถุ แ ห้ ง อิ น ทรี ยวัต ถุ และโปรตี น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) การเสริ มฝุ่ นข้าวโพด 0,
2.5, 5 และ 10% ในข้าวโพดหมักมีการย่อยได้วตั ถุ
แห้ง 58.84, 54.52, 54.21 และ 52.77% ตามลําดับ มี
การย่อยได้อินทรี ยวัตถุ 57.70, 53.29, 53.10 และ
51.90% ตามลําดับ มีการย่อยได้โปรตีน 71.77, 67.80,
69.42 และ 67.25% ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที; 4
ไม่พบอิทธิพลร่ วมระหว่างชนิดของวัตถุดิบที;นาํ มาทํา
ข้าวโพดหมักและการเสริ มฝุ่ นข้าวโพด (ตารางที; 5)
พบว่าข้า วโพดหมัก ที; ทาํ จากต้น และใบข้า วโพดฝั ก
อ่ อ นที; ไ ม่ เ สริ มฝุ่ นข้า วโพดกลุ่ ม เดี ย วเท่ า นัA นใน
การศึกษาครัAงนีA ที;มีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง (60.02%,
ตารางที; 5) สู งกว่าที; รายงานโดย [23] ที; พบว่าต้น
ข้าวโพดเลีAยงสัตว์หมักมีการย่อยได้ในกระเพาะรู เมน
เท่ากับ 58.90% การย่อยได้อินทรี ยวัตถุในข้าวโพด
หมักในการศึกษานีAมีค่าน้อยกว่าที;รายงานโดย [11] ที;
ประเมินการย่อยได้อินทรี ยวัตถุในต้นข้าวโพดเลีA ยง
สัตว์หมักในกระเพาะรู เมนโดยวิธีการวัดปริ มาตรแก๊ส
มีค่าเท่ากับ 63.16% การย่อยได้โปรตีนในข้าวโพด
หมักในการศึกษานีA ต;าํ กว่าที;รายงานโดย [23] ที;พบว่า
วัสดุเหลือจากการเก็บเกี;ยวข้าวโพดหวาน (เปลือก ซัง
และต้น) มีการย่อยได้โปรตีนในกระเพาะรู เมนเท่ากับ
80.10%

7. สรุ ป
กระบวนการหมักข้าวโพดร่ วมกับการเติ ม
ฝุ่ นข้าวโพดเป็ นสารเสริ มในอัตราส่ วนต่าง ๆ ( 2.5, 5,
10%) เป็ นเวลา 30 วัน และตรวจนับชนิดของจุลินทรี ย ์
ตลอดระยะเวลาการหมักในสภาพอับอากาศพบว่าวัน
แรกในถังหมักเปลือกหุ ้มฝักข้าวโพดอ่อน และลําต้น
ข้า วโพดอ่ อ นไม่ เ ติ ม ฝุ่ นข้า วโพดพบแบคที เ รี ยมี
ค่าเฉลี; ย อยู่ระหว่าง 6-9x105cfu/g ยีสต์มีค่าเฉลี; ยอยู่
ระหว่าง 2.9 -9x106cfu/g และแลคติคแอซิ คแบคทีเรี ย
มีค่าเฉลี;ยอยูร่ ะหว่าง3.6x106 ถึง 6x107 cfu/g ส่ วนฝุ่ น
ข้าวโพดที;เติมในอัตราส่ วน 2.5% 5%และ 10% พบ
จุลินทรี ยใ์ นปริ มาณน้อยกว่าไม่เติมฝุ่ นข้าวโพดแต่เมื;อ
หมักได้ 7 วันพบว่าปริ มาณแลคติ ดแอซิ คแบคที เรี ย
เพิ; ม ขึA น อย่า งรวดเร็ ว เป็ นสั ด ส่ ว นผัน แปรตาม กับ
ปริ มาณฝุ่ นข้าวโพดที;เติมลงไป เช่นเดียวกับความเป็ น
กรดที;เพิ;มมากขึAนในถังหมักที;ไม่เติมฝุ่ นข้าวโพด พบ
แ ล ค ติ ด แ อ ซิ ค แ บ ค ที เ รี ย มี ค่ าเ ฉ ลี; ย ป ร ะ ม า ณ
2.367x107cfu/g ค่าเฉลี;ยความเป็ นกรดเท่ากับ 3.69 3.74 ส่ วนในถังหมักที; เติ มฝุ่ นข้าวโพดจะมีปริ มาณ
จุ ลิ น ทรี ย์ เ พิ; ม ขึA นตามปริ มาณฝุ่ นข้ า วโพดที; เ ติ ม
โดยเฉพาะถังหมักที;เติมฝุ่ นข้าวโพด 10% จะมีปริ มาณ
แลคติคแอซิคแบคทีเรี ยสูงสุด(17.467x107 cfu/g) และ
ความเป็ นกรดอยู่ในช่ วง 3.54 - 3.74 แต่เ มื; อทําการ
หมัก นาน 14 วัน ปรากฏว่ า แบคที เ รี ยและยี ส ต์ มี
จํานวนเพิ;มขึA น รวมทัAงแบคที เรี ยกลุ่มแลคติ ดแอซิ ค
ปริ มาณ 1.4 x106 cfu/g และค่าเฉลี;ยของความเป็ น
กรดเพิ;มมากขึAนด้วย คือในถังหมักส่ วนเปลือกหุ ้มฝั ก
ข้า วโพดอ่ อ นค่ า เฉลี; ย ความเป็ นกรด 3.65 – 3.96
ส่ วนของลําต้นข้าวโพดหมัก ค่าเฉลี;ยความเป็ นกรด
ประมาณ 3.82-3.825 ปริ มาณแลคติดแอซิ คแบคทีเรี ย
เพิ;มมากขึA นเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับปริ มาณของฝุ่ น
ข้า วโพดที; เ พิ; ม ขึA นทัA งในส่ ว นของเปลื อ กหุ ้ ม ฝั ก
21
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ข้าวโพดอ่อนหมักและ ลําต้นข้าวโพดหมักหลังจาก
หมักได้ 21วัน ค่าความเป็ นกรดมี ค่าค่อนข้างสู งขึA น
โดยมี ค่ าเฉลี; ยของลําต้น ข้าวโพดหมัก 4.38 – 3.91
ส่ วนเปลือกหุ ้มฝักข้าวโพดอ่อนหมัก มีค่าเฉลี;ยความ
เป็ นกรด 4.00 - 4.09 และเมื;อนับปริ มาณจุ ลินทรี ย ์
พบว่าลดลง โดยค่าเฉลี;ยของแลคติดแอซิ คแบคทีเรี ย
ในลําต้นหมักมีค่า 2.8-8.33 x106 cfu/g และในเปลือก
หุม้ ฝักข้าวโพดอ่อนอยูท่ ี; 2.233 - 4.133 x106 cfu/g แต่
เมื;อหมักครบ 30 วัน ค่าความเป็ นกรดมากขึAนอีก ใน
เปลือกฝักข้าวโพดอ่อน มีค่าเฉลี;ย 3.62 – 3.83 ส่ วน
ลําต้นข้าวโพดมีค่าเฉลี;ยความเป็ นกรด 3.70-3.86 และ
ปริ มาณจุ ลิ น ทรี ย์ ที; พ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแบคที เ รี ย
โดยเฉพาะแลคติดแอซิคแบคทีเรี ยพบเป็ นปริ มาณมาก
มีค่าเฉลี;ยในเปลือกฝั กอ่อนหมักเท่ากับ 7.4167 x 107
cfu/g และในลํา ต้น ข้า วโพดหมัก มี ค่ า เฉลี; ย เท่ า กับ
1.467 x106cfu/g
ดั ง นัA นการศึ ก ษาชนิ ด และปริ มาณของ
จุ ลิ น ทรี ย์ที; พ บได้ใ นการหมัก ส่ ว นเปลื อ กหุ ้ ม ฝั ก
ข้าวโพดอ่อน และลําต้นข้าวโพดหลังจากตัดฝักอ่อน
ออกไปแล้ว พบจุลินทรี ยท์ A งั แบคทีเรี ย ยีสต์ และแลค
ติคแอซิ ดแบคทีเรี ย (Lactic acid bacteria - LAB) ที;มี
ผลทําให้คุณภาพข้าวโพดหมักที;มีการเติมฝุ่ นข้าวโพด
ปรากฏว่าในการเติมฝุ่ นข้าวโพดปริ มาณ 5-10% ทําให้
คุณภาพของข้าวโพดหมักดีที;สุด มีค่าเฉลี;ยความเป็ น
กรดอยูใ่ นช่วงที;เหมาะต่อการนําไปใช้เป็ นพืชอาหาร
สัต ว์ โดยมี ค่ า ตํ;า กว่า 3.80 ลงไป [24] ส่ ว นการ
วิเคราะห์สมบัติทางโภชนะอาหารสัตว์สรุ ปได้ดงั นีA
1. ข้าวโพดหมักจากต้นและใบข้าวโพดฝั ก
อ่อนมีการสู ญเสี ยนํAาหนักแห้ง วัตถุแห้ง และการย่อย
ได้วตั ถุแห้ง การย่อยได้อินทรี ยวัตถุ และการย่อยได้
โปรตี นสู งกว่า (P<0.05) ข้าวโพดหมักจากเปลื อ ก
ข้าวโพดฝั กอ่อน ในขณะที; ขา้ วโพดหมักจากเปลือก

ข้า วโพดฝั ก อ่ อ นมี อิ น ทรี ย วัต ถุ และโปรตี น สู ง กว่า
(P<0.05) ข้าวโพดหมักจากต้นและใบข้าวโพดฝั ก
อ่ อ น แต่ ป ริ ม าณแอมโมเนี ย ไนโตรเจนและค่ า pH
ของข้ า วโพดหมั ก ทัA งสองชนิ ดไม่ แ ตกต่ า งกั น
(P>0.05)
2. การเสริ มฝุ่ นข้าวโพดในการทําข้าวโพด
หมัก ช่ ว ยเพิ;มปริ ม าณวัต ถุแห้ง และโปรตี น ลดการ
สู ญเสี ยนํA าหนั ก แห้ ง อิ น ทรี ยวั ต ถุ แอมโมเนี ย
ไนโตรเจน การย่ อ ยได้ ว ั ต ถุ แ ห้ ง การย่ อ ยได้
อินทรี ยวัตถุ และการย่อยได้โปรตีน ขณะที;ค่า pH ไม่
เปลี;ยนแปลง
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ตารางผนวกที 1 ค่าเฉลี;ยความเป็ นกรด เบส (pH) ของลําต้นข้าวโพดอ่อนหลังตัดฝักอ่อนแล้ว และ เปลือกหุ ้ม ฝัก
ข้าวโพดอ่อนที;ผา่ นกระบวนการหมักแล้วในแต่ละช่วงของวันที;นาํ ออกตรวจนับชนิดและ ปริ มาณจุลินทรี ย ์
% ฝุ่ น
0
2.5
5.0
10

ค่ากรด เบสในวันที; 1
ต้น *
ป*
5.6±0.0152d 5.68±0.0057d
5.8±.0000c
5.98±0.0057c
6.3±0.0577b 6.43±0.0152b
6.8±0.0577a 6.98±0.0057a

ค่ากรด เบสในวันที; 7
ต้น NS
ป*
3.74±0.0057 3.69±0.022a
3.75±0.0057 3.54±0.010c
3.74±0.0100 3.61±0.010b
3.74±0.0057 3.73±0.010a

ค่ากรด เบสในวันที; 14
ต้น *
ป*
3.925±0.0033a 3.72±0.0088d
3.825±0.0033b 3.91±0.0152b
3.825±0.0033b 3.82±0.0033c
3.820±0.0057b 3.96±0.0057a

ค่ากรด เบสในวันที; 21
ต้น *
ป*
4.22±0.000b
4.04±0.0067c
4.38±0.0067a 4.00±0.0088c
3.91±0.0067d 4.03±0.0120c
3.95±0.0057c 4.09±0.0088b

ค่ากรด เบสในวันที; 30
ต้น *
ป NS
3.86±0.0115a 3.83±0.0057
3.70±0.0067d 3.64±0.0351
3.74±0.0067c 3.65±0.0152
3.78±0.0088b 3.62±0.0152

หมายเหตุ ต้น - ลําต้นข้าวโพดหลังหักฝักอ่อนแล้ว
ป - เปลือกที;หุ้มฝักข้าวโพดอ่อน
%ฝุ่ น - เปอร์ เซ็นต์ฝนข้
ุ่ าวโพดที;เติมลงในการหมักส่ วนของลําต้นและเปลือกหุ้มฝัก
* - ค่าเฉลี;ยที;ได้มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญที;ระดับความเชื; อมัน; 95%
NS - ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
a,b,c,d - ค่าเฉลี;ยตามแนวตัAงตามด้วยอักษรต่างกัน แสดงความแตกต่างกันของค่าเฉลี; ย ด้วย DMRT (Duncan’s Multiple
Range Test) ที; p <0.05

ตารางผนวกที 2 ค่าเฉลี;ยจุลินทรี ย ์ ( cfu/g ) ที;พบในส่วนของลําต้นข้าวโพดอ่อนหลังตัดฝักอ่อนและเปลือกหุม้ ฝัก
ข้าวโพดอ่อนที;ทาํ การหมักในแต่ละช่วงของวันที;ผา่ นกระบวนการหมัก
วันที
%ฝุ่ น
ลําต้ นข้ าวโพด
เปลือกหุ้มฝักข้ าวโพด
ข้ าวโพด
ยีสต์
แบคทีเรีย แลคติคแอซิค
ยีสต์
แบคทีเรีย แลคติคแอซิค
แบคทีเรีย
วันที;
1

วันที;
7

วันที;
14

แบคทีเรีย

9X105

6x105

3.6x106

2.9x106

9x10-5

3.6x107

6.33x105

7x105

1.9x 106

1.8x10-6

8x10-5

4.5x107

3.33x105

6x105

3.67x105.

1.0x106

8x105

2.2x107

10
0
2.5
5.0
10

1.0x105

3x105

1.33x105

1.4x106

1.4x107

1.4x107

1.667 x107
2.433 x107
2.73 x107
6.46 x107

2.633 x107
2.7 x107
8.33 x107
9.96 x107

2.367 x107
2.667 x107
15.56 x107
17.46 x107

11.86 x107
8.33 x106
7.33 x106
4.67 x106

32 x106
7.233 x107
2.033 x107
4.3 x107

1.033 x107
4.467 x10-7
2.767 x107
9.833 x107

0
2.5
5.0
10

1.367x106
1.333x106
2 x105
5.33 x105

1.067x106
1.46 x106
1.43 x106
1.433 x16

1.1 x106
1.033 x106
6.33 x10-5
1.4 x106

2.467 x106
1.367 x106
1.633 x106
6.33 x1-5

4.6 x106
9.667 x106
3.267 x106
5.667 x106

1.467 x106
5.133 x106
3.233 x106
6.933 x106

0
2.5
5.0
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ตารางผนวกที 2 ค่าเฉลี;ยจุลินทรี ย ์ ( cfu/g ) ที;พบในส่วนของลําต้นข้าวโพดอ่อนหลังตัดฝักอ่อนและเปลือกหุม้ ฝัก
ข้าวโพดอ่อนที;ทาํ การหมักในแต่ละช่วงของวันที;ผา่ นกระบวนการหมัก (ต่อ)
วันที
%ฝุ่ น
ลําต้ นข้ าวโพด
เปลือกหุ้มฝักข้ าวโพด
ข้ าวโพด
ยีสต์
แบคทีเรีย แลคติคแอซิค
ยีสต์
แบคทีเรีย แลคติคแอซิค
แบคทีเรีย
วันที;
21

วันที;
30

0
2.5
5.0
10
0
2.5
5.0
10

4.63 x106
5.33 x106
2.8 x1-6
1.73 x106
2.5 x106
6.3 x105
3.1 x106
1.35 x107

4.96 x106
3.73 x106
1.5 x106
1.33 x106
1.33 x107
1.8 x105
1.67 x106
3.67 x106

1.733 x106
2.8 x106
3.6 x106
8.33 x105
3.33 x105
2.96 x105
0.67 x105
3.93 x106

แบคทีเรีย
5.7 x106
4 x105
6.067 x106
6.533 x106
1.7 x106
2.433x106
5.97 x105
1.46 x106

2.1167 x107
3.8 x1-6
6.967 x106
6.533 x106
1.6 x106
2.9 x106
1.333 x106
1.467 x106

ตารางผนวกที 3 อิทธิพลของชนิดของข้าวโพดต่อค่าโภชนะและการย่อยได้ของข้าวโพดหมัก
ชนิดของข้ าวโพด
ต้ นและใบ
เปลือกของฝัก
ข้ าวโพดฝักอ่ อน
ข้ าวโพดฝักอ่ อน
การสูญเสี ยนํAาหนักแห้ง (%)
14.33a
13.18b
วัตถุแห้ง (%)
23.06a
16.85b
อินทรี ยวัตถุ (%)
93.04b
94.86a
โปรตีน (%)
7.42b
10.41a
แอมโมเนียไนโตรเจน
2.44
2.38
(%ของไนโตรเจนทัAงหมด)
pH
3.65
3.61
a
การย่อยได้วตั ถุแห้ง (%)
56.00
54.17b
การย่อยได้อินทรี ยวัตถุ (%)
54.47a
53.52b
การย่อยได้โปรตีน (%)
70.42a
67.85b
abcd

ค่าเฉลี;ยตามแนวนอนตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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4.67 x105
2.67 x105
2.233 x106
4.133 x106
2.50 x107
2.6867 x107
3.6933 x107
7.4167 x107

SE
0.18
0.12
0.05
0.06
0.02
0.06
0.21
0.23
0.37
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ตารางผนวกที 4 อิทธิพลของฝุ่ นข้าวโพดต่อค่าโภชนะและการย่อยได้ของข้าวโพดหมัก
ปริมาณฝุ่ นข้ าวโพด (%)
0
2.5
5
10
a
b
c
การสูญเสี ยนํAาหนักแห้ง (%)
17.52
15.90
13.39
8.21d
วัตถุแห้ง (%)
17.09d
18.30c
21.13b
23.31a
อินทรี ยวัตถุ (%)
94.43a
94.07b
93.89b
93.40c
โปรตีน (%)
8.60b
8.87b
8.88b
9.32a
แอมโมเนียไนโตรเจน
2.96a
2.57b
2.32c
1.79d
(%ของไนโตรเจนทัAงหมด)
pH
3.59
3.58
3.75
3.59
การย่อยได้วตั ถุแห้ง (%)
58.84a
54.52b
54.21b
52.77c
การย่อยได้อินทรี ยวัตถุ (%)
57.70a
53.29b
53.10b
51.90c
การย่อยได้โปรตีน (%)
71.77a
67.80bc
69.42b
67.25c
abcd
ค่าเฉลี;ยตามแนวนอนตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

SE
0.25
0.17
0.07
0.09
0.03
0.08
0.30
0.32
0.53

ตารางผนวกที 5 ค่าโภชนะและการย่อยได้ของข้าวโพดก่อนหมักจากข้าวโพดฝักอ่อนที;เสริ มด้วยฝุ่ นข้าวโพด

การสูญเสี ยนํAาหนักแห้ง (%)
วัตถุแห้ง (%)
อินทรี ยวัตถุ (%)
โปรตีน (%)
แอมโมเนียไนโตรเจน
(%ของไนโตรเจนทัAงหมด)
pH
การย่อยได้วตั ถุแห้ง (%)
การย่อยได้อินทรี ยวัตถุ (%)
การย่อยได้โปรตีน (%)

ต้นและใบข้าวโพดฝักอ่อน
-------------ฝุ่ นข้าวโพด (%)------------0
2.5
5
10
17.61 16.39 14.16
9.15
20.36 20.97 24.66 26.26
93.42 93.02 93.14 92.60
6.86
7.22
7.47
8.13
3.00
2.68
2.30
1.79

เปลือกของฝักข้าวโพดฝักอ่อน
---------------ฝุ่ นข้าวโพด (%)----------0
2.5
5
10
17.43
15.40
12.62
7.27
13.81
15.63
17.60 20.37
94.44
95.14
94.65 94.21
10.35
10.52
10.28 10.50
2.93
2.47
2.35
1.79

3.64
60.02
58.50
71.48

3.54
57.67
56.89
72.05

3.66
54.69
53.06
69.35

3.63
54.87
53.35
71.33

3.67
54.43
53.00
68.90

1

3.50
54.36
53.53
66.24

3.88
53.55
52.84
67.52

3.51
51.10
50.80
65.60

T

ปัจจัย
CD T*CD

0.36
0.24
0.10
0.13
0.05

**
**
**
**
NS

**
**
**
**
**

NS
NS
NS
NS
NS

0.11
0.42
0.45
0.74

NS
**
**
**

NS
**
**
**

NS
NS
NS
NS

T= ชนิ ดของวัตถุดิบที;ใช้ทาํ ข้าวโพดหมัก, CD=ฝุ่ นข้าวโพด, T*CD=อิทธิ พลร่ วมของชนิ ดของวัตถุดิบที;ใช้ทาํ ข้าวโพดหมักและฝุ่ น
ข้าวโพด
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