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การประเมินคุณค่ าทางโภชนะของหญ้ าแพงโกล่ าแห้ งและหญ้ าแพงโกล่ าอัดเม็ดที่อายุการตัดต่ างๆ
ในแพะ
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บทคัดย่ อ

ดํ า เนิ น การทดลองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บองค์ ป ระกอบทางเคมี การย่ อยสลายได้ ใ นกระเพาะรู เ มน (ruminal
degradability) การกินได้ และการย่อยได้ ของโภชนะต่างๆ ของหญ้ าแพงโกล่าแห้ งและหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดที่มีอายุการ
ตัดแตกต่างกัน ในแพะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ภายในแต่ละกลุ่มการทดลองมี 4 ซํ ้า สิ่งทดลอง ได้ แก่ หญ้ า
แห้ งแบบตากแดดที่มีอายุการตัด 30 วัน และหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดที่มีอายุการตัด 30 45 และ 60 วัน ผลการทดลอง
พบว่า หญ้ าแห้ งที่อายุการตัด 30 วัน มีโปรตีนหยาบ ตํ่ากว่าหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดที่ อายุการตัด 30 วัน เท่ากับ 82
เปอร์ เซ็นต์ แต่มีเปอร์ เซ็นต์เยื่อใยใกล้ เคียงกัน หญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดทัง้ 3 อายุการตัด มีเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายได้ ใน
กระเพาะรู เมนไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่สงู กว่า (p<0.05) หญ้ าแพงโกล่าแห้ ง แพะกินหญ้ าแพงโกล่าแห้ งและหญ้ า
แพงโกล่าอัดเม็ดทุกช่วงอายุการตัดได้ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เฉลี่ยเท่ากับ 53.72 กรัมต่อกิโลกรัมนํ ้าหนักเมทาบอลิก
ต่อวัน ในขณะที่ เปอร์ เซ็นต์การย่อยได้ ของวัตถุแห้ งของหญ้ าอัดเม็ดทุกช่วงอายุการตัดไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่ตํ่า
กว่า (p<0.05) ค่าการย่อยได้ ข องวัตถุแห้ งของหญ้ าแห้ ง เช่น เดียวกับเปอร์ เซ็นต์ การย่อยได้ ของผนังเซลและลิกโล
เซลลูโลสของหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดที่ตํ่ากว่า (p<0.05) ของหญ้ าแห้ ง ส่วนในกลุ่มหญ้ าอัดเม็ด พบว่า เปอร์ เซ็นต์การ
ย่อยได้ ของเยื่อใยลดลงตามอายุการตัดที่เพิ่มขึ ้น (p<0.05) สรุ ปได้ ว่า การทําหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดช่วยลดการสูญเสีย
โปรตีนหยาบลงได้ เมื่อเทียบกับการทําหญ้ าแห้ งแบบตากแดด เปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายของหญ้ าอัดเม็ดทุกช่วงอายุการ
ตัดไม่แตกต่างกันแต่สูงกว่าหญ้ าแห้ ง การอัดเม็ดไม่มีผลต่อปริ มาณการกินได้ และสัมประสิทธิ์ การย่อยได้ ของโปรตีน
หยาบ แต่มีผลทําให้ การย่อยได้ ของโภชนะอื่นๆ ลดลง

ABSTRACT

The experiment was conducted to compare chemical composition, ruminal degradability, intake
and apparent nutrient digestibility of Digitaria eriantha hay and pellets at different cutting intervals,
consumed in goats. A Complete Randomize Design with 4 replications was used. Treatments were regular
hay, cutting at 30 days (HAY30) of regrowth and pellets, pelletizing at 30, 45 and 60 days (PELLET30,
PELLET45 and PELLET60, respectively) of regrowth. Crude protein content of the HAY30 was 82% lower
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than that of PELLET30, but had comparable contents of cell wall components. Ruminal degradability of dry
matter of PELLET30, 45 and 60 did not significantly differ (p>0.05) but was greater (p<0.05) than that of
HAY30. There was no difference in dry matter ingested by goats; at average of 53.72 g/kg0.75/d.
Digestibility coefficients of dry matter, cell wall and lignocellulose of HAY30 were greater (p<0.05) than
those of PELLET, regardless cutting intervals. It was likely that the extension of cutting intervals lowered
digestibility coefficients of cell wall and lignocellulose of the grass. In conclusion, grass pelletization does
protect crude protein losses when comparing to hay. Pelletization improved ruminal degradability of dry
matter but lowered digestibility coefficients of dry matter, cell wall and lignocellulose of the grass. However,
digestibility coefficient of crude protein was not affect (p>0.05) by pelletization.
Keywords: Digitaria eriantha, hay, pellet, nutritive value, digestibility
E-mail: auraiwan_i@hotmail.com

คํานํา
ในการผลิตพืชอาหารสัตว์สําหรับใช้ เป็ นอาหารเลี ้ยงสัตว์เคี ้ยวเอื ้องที่มีศกั ยภาพการผลิตสูง เช่น โคนมและแพะ
นมพันธุ์ดีที่ให้ นํ ้านมมาก หรื อ โคเนื ้อที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูง นัน้ นอกจากจะต้ องมีการจัดการแปลงหญ้ าที่ดี เช่น
การใส่ปุ๋ยที่สอดคล้ องทัง้ ปริ มาณและระยะเวลาที่ใส่ และการตัดหรื อใช้ ประโยชน์ ในระยะเวลาที่ เหมาะสมแล้ ว การ
จัดการภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพที่ดีเอาไว้ และการอาศัยวิธีการทางกล (mechanical methodology) เพื่อ
ปรับปรุ งคุณภาพและคุณค่าทางโภชนะ เช่น การบด (grinding) การอัดเม็ด (pelleting) และการทําให้ ย่ยุ (shredding)
เป็ นต้ น ป็ นวิธีการที่ช่วยทําให้ พืชอาหารสัตว์มีคณ
ุ ค่าทางโภชนะสูงขึ ้นได้
อายุการตัดหรื ออายุการงอกใหม่ (regrowth interval) มีบทบาทที่สําคัญต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่า
ทางโภชนะของหญ้ าเป็ นอย่างมาก (Archimède et al., 2000; Boval et al., 2007; Chobtang et al., 2010; Chobtang
et al., 2008; Kamalak et al., 2005; Ogden et al., 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหญ้ าเขตร้ อนซึง่ โดยปกติจะแก่
(mature) ค่อนข้ างเร็ วมาก Chobtang et al. (2008) รายงานว่า ในหญ้ าซิกแนลเลื ้อย (Brachiaria humidicola) นัน้
แม้ ว่าผลผลิตนํา้ หนักแห้ งจะเพิ่มขึน้ ตามอายุการตัดที่เพิ่มขึน้ แต่องค์ประกอบทางเคมีที่เป็ นประโยชน์ ของหญ้ า เช่น
โปรตีน จะลดลงเร็ วมาก ในทางกลับกันหญ้ าจะเพิ่มผนังเซล (cell wall) อย่างรวดเร็ ว เช่นเดียวกับรายงานของ Ogden
et al. (2006) ที่พบว่า หญ้ า Digitaria ciliaris มีคณ
ุ ค่าทางโภชนะลดลงอย่างรวดเร็ วเมื่อเก็บเกี่ยวหญ้ าที่มีอายุเพิ่มมาก
ขึ ้น จีระศักดิ์ และคณะ (2555) พบว่า หญ้ าแพงโกล่าตัดที่อายุ 28 และ 45 วัน มีเปอร์ เซ็นต์ผนังเซลและลิกโนเซลลูโลส
ใกล้ เคียงกันมาก ซึง่ สามารถยืนยันได้ วา่ หญ้ าแพงโกล่ามีการสะสมเยื่อใยได้ มากตังแต่
้ มีอายุการงอกใหม่น้อยๆ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณค่าทางโภชนะของหญ้ า โดยปกติหญ้ าที่มีอายุการ
ตัดเท่ากัน เมื่อนําไปเลี ้ยงสัตว์ หญ้ าสดจะมีคณ
ุ ค่าทางโภชนะสูงกว่าหญ้ าแห้ งและหญ้ าหมัก เนื่องจาก ในกระบวนการ
ทําหญ้ าแห้ งและหญ้ าหมักจะเกิดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนะไปบางส่วน โดยเฉพาะการทําหญ้ าแห้ ง ซึง่ ต้ องใช้ เวลา
2-3 วัน หญ้ าถึงจะแห้ ง ในระหว่างนันหญ้
้ าจะมีการใช้ สารอาหารและสูญเสียไป ดังนัน้ หากสามารถร่ นระยะเวลาการทํา
แห้ งให้ สนลงได้
ั้
ก็จะช่วยลดการสูญเสียในส่วนนี ้ไปได้ Hintz et al. (1999) รายงานว่า การทําให้ ต้นถัว่ อัลฟั ลฟ่ า (alfalfa)
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แตกโดยวิธีกล (mechanical maceration) มีผลทําให้ การทําถัว่ แห้ งเร็ วขึ ้น 300 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการตาก
แดดปกติ นอกจากนี ้ยังพบว่า ต้ นถัว่ อัลฟั ลฟ่ าที่ถูกทําให้ แตกโดยวิธีกลนัน้ จะมีพื ้นที่ผิวสําหรับการเข้ ายึดเกาะเพื่อการ
เข้ าย่อยสลายของจุลินทรี ย์ในกระเพาะรู เมน (surface area available for microbial attachment in the rumen)
เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อนําไปเลี ้ยงสัตว์ก็จะมีการย่อยได้ ดีขึ ้น Mertens et al. (1990) พบว่า โคนมสามารถให้ นํ ้านมและมี
นํ ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นแต่นํ ้านมจะมีเปอร์ เซ็นต์ไขมันนมลดลงเมื่อเลี ้ยงด้ วยถัว่ อัลฟั ลฟ่ าที่ถกู ทําให้ แตกโดยวิธีกลดังกล่าว
จะเห็นได้ ว่า จากรายงานข้ างต้ น นอกจากการจัดการแปลงที่ เหมาะสมแล้ ว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ได้ การทดลองครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสับแล้ วอัดเม็ด
หญ้ าแพงโกล่า (Digitaria eriantha) ที่มีอายุการตัดต่างๆ กันที่มีตอ่ การใช้ ประโยชน์ได้ ของโภชนะในแพะ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมหญ้ าแห้ งและหญ้ าอัดเม็ด
ปลูกและจัดการแปลงหญ้ าแพงโกล่า เช่น การใส่ปุ๋ย การให้ นํ ้าและการกําจัดวัชพืช ตามวิธีที่แนะนําโดย กอง
อาหารสัตว์ (2549) สําหรับการทําหญ้ าแห้ งด้ วยวิธีการตากแดดนันจะตั
้
ดหญ้ าเมื่ออายุได้ 30 วัน แล้ วทําแห้ งโดยการ
ตากแดดในแปลงนาน 3 วัน ตามคําแนะนําของ กองอาหารสัตว์ (2544) อัดหญ้ าเป็ นฟ่ อนเมื่อหญ้ าแห้ งดีแล้ ว (HAY30)
เก็บไว้ ในโรงเก็บสําหรับใช้ ทดลองการกินได้ และการย่อยได้ ต่อไป ส่วนหญ้ าอัดเม็ดนันจะนํ
้
าหญ้ าสดที่มีอายุการตัด 30
45 และ 60 วัน (PELLET30, PELLET45 และ PELLET60, ตามลําดับ) มาอัดเม็ดด้ วยเครื่ องอัดเม็ดที่ดดั แปลงมาจาก
เครื่ องบดเนื ้อสัตว์แบบเกลียวโดยปรับปรุ งให้ สามารถบดและอัดให้ หญ้ าออกมาเป็ นเม็ดได้ กระบอกอัดเม็ดมีความยาว
60 เซนติเมตร เส้ นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ส่วนปลายกระบอกมีรูสําหรับอัดเม็ดจํานวน 40 รู แต่ละรู มีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ใช้ ต้นกําลังจากรถไถฟาร์ มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้ า ที่ความเร็ วรอบ 1,300 รอบต่อนาที จาก
การสังเกตและวัดอุณหภูมิ พบว่า ในการอัดเม็ดนี ้ทําให้ เม็ดหญ้ ามีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง 95 องศาเซลเซียส และได้ เม็ดหญ้ าที่มี
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร และยาว 3 – 5 เซนติเมตร จากนันนํ
้ าเม็ดหญ้ าที่ได้ มาผึ่งลมให้ แห้ งในที่ร่มใน
อาคารซึง่ จะใช้ เวลา 2 วัน จะได้ หญ้ าอัดเม็ดที่มีสีเขียวคลํ ้า นํามาบรรจุในกระสอบพลาสติกสาน เก็บในที่ร่มสําหรับใช้
การทดลองต่อไป
การศึกษาคุณค่ าทางโภชนะของหญ้ าแพงโกล่ าในแพะ
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด ภายในแต่ละกลุม่ การทดลอง มี 4 ซํ ้า สิ่งทดลอง ได้ แก่ หญ้ าแพงโกล่าแห้ งที่
มีอายุการตัด 30 วัน (HAY30) และหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดที่มีอายุการตัด 30 45 และ 60 วัน (PELLET30, PELLET45
และ PELLET60 ตามลําดับ) ดําเนินการทดลองการกินได้ และการย่อยได้ ของโภชนะต่างๆ ในแพะนาน 21 วัน
สัตว์ ทดลองและการจัดการ
แพะลูกผสมแองโกลนูเบียน เพศผู้ อายุประมาณ 1 ปี จํ านวน 16 ตัว แพะมีนํา้ หนักเริ่ มต้ นเฉลี่ย 34±2.75
กิโลกรัม ก่อนเริ่ มต้ นการทดลอง 2 สัปดาห์ ทําการถ่ายพยาธิภายนอกและภายใน และฉีดวิตามิน A D 3 E จากนันนํ
้ ามา
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เลี ้ยงในกรงเมทาบอลิซมึ (metabolism cage) และให้ อาหารสัตว์ตามสิ่งทดลองแบบเต็มที่ (ad libitum) โดยแบ่งให้ วนั
ละ 2 ครัง้ เวลา 09.00 และ 15.30 นาฬิกา
การวัดปริมาณการกินได้ และการย่ อยได้
ศึกษาปริ มาณการกินได้ และการย่อยได้ ปรากฏของโภชนะต่างๆ ของหญ้ าแพงโกล่า โดยใช้ วิธี total collection
มีระยะเวลาการทดลองนาน 21 วัน โดย 14 วันแรก เป็ นระยะ preliminary หลังจากนัน้ ทําการวัดปริ มาณการกินได้ และ
การย่ อ ยได้ เป็ นเวลา 7 วัน สุ่มเก็ บตัวอย่ างอาหารที่ ให้ อาหารที่ แพะกิ น เหลื อและตัวอย่ างมูลแพะประมาณ 10
เปอร์ เซ็นต์ของทังหมด
้
นําตัวอย่างที่ได้ มาอบด้ วยตู้อบชนิดเป่ าลมร้ อน (hot air oven) ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส
นาน 72 ชัว่ โมง แล้ วจึงนําไปบดด้ วยเครื่ องบดแบบ wiley mill ที่มีตะแกรงที่มีรูขนาด 1 มิลลิเมตร จากนันนํ
้ าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี
การศึกษาการย่ อยสลายได้ ในกระเพาะหมัก
นําตัวอย่างหญ้ าสําหรั บใช้ ในการศึกษาการย่อยสลายได้ (ruminal degradability) มาบดผ่านตะแกรงที่มีรู
ขนาด 2 มิลลิเมตร จากนัน้ นํามาชั่งใส่ถุงไนล่อนที่มีขนาด 75 × 100 มิลลิเมตร และมีรูขนาด 58 ไมครอน ถุงละ
ประมาณ 2 กรัม มัดปากถุงให้ แน่นด้ วยเชือกไนล่อน และนําไปหย่อนในกระเพาะหมักของโคบราห์ มนั เจาะกระเพาะ
(rumen fistulated cattle) จํานวน 4 ตัว โดยกําหนดให้ โคแต่ละตัวได้ รับตัวอย่างทุกสิ่งทดลองๆ ละ 2 ถุง ทิ ้งไว้ นาน 48
ชัว่ โมง จึงนําออกมาล้ างและอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ด้ วยตู้อบชนิดเป่ าลมร้ อน นาน 72 ชั่วโมง จากนัน้ จึง
คํานวณเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายได้ ของหญ้ าที่ 48 ชัว่ โมง คือ ruminal degradability 48 (RD 48 , %) = [(นํ ้าหนักแห้ ง
หญ้ าก่อนหย่อน – นํ ้าหนักแห้ งหญ้ าหลังหย่อน)/นํ ้าหนักแห้ งหญ้ าก่อนหย่อน] × 100
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี
วิเคราะห์วตั ถุแห้ ง (dry matter, DM) โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) และเถ้ า (ash) โดยวิธี proximate
analysis (AOAC, 1998) วิเคราะห์ผนังเซล (neutral detergent fiber, NDF) และ ลิกโนเซลลูโลส (acid detergent
fiber, ADF) ตามวิธีของ Van Soest et al. (1991)
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ข้ อมูลองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ าแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย (n = 2) ส่วนข้ อมูลเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายได้ การกิน
ได้ และการย่อยได้ ของโภชนะต่างๆ (n = 4) นํามาวิเคราะห์ ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ ความแปรปรวน (analysis of
variance) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
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ผลการทดลอง และวิจารณ์
องค์ ประกอบทางเคมีและการย่ อยสลายในกระเพาะหมักของหญ้ า
องค์ประกอบทางเคมีและเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายได้ ในกระเพาะรู เมนของหญ้ าแพงโกล่าแห้ งและหญ้ าแพงโก
ล่าอัดเม็ดที่มีอายุการตัด 30 45 และ 60 วัน แสดงในตารางที่ 1 การอัดเม็ดช่วยลดการสูญเสียโปรตีนได้ โดยสังเกตได้
จากการที่หญ้ าอัดเม็ดที่อายุ 30 วัน มีเปอร์ เซ็นต์โปรตีนหยาบสูงกว่าหญ้ าแพงโกล่าแห้ งแบบตากแดดถึง 82 เปอร์ เซ็นต์
ในขณะที่องค์ประกอบทางเคมีอื่นๆ ได้ แก่ เถ้ า ผนังเซล และ ลิกโนเซลลูโลสมีค่าใกล้ เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยื่อใย
ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกันมากแม้ วา่ หญ้ าจะมีอายุการตัดแตกต่างกันมากทังนี
้ ้เกิดจากการที่หญ้ าเขตร้ อนจะมีการสะสมเยื่อใย
ได้ มากตังแต่
้ อายุน้อยๆ (Chobtang et al., 2008; Kamalak et al., 2005; Ogden et al., 2005)
การอัด เม็ ด ทํ า ให้ ห ญ้ าแห้ ง เร็ ว ขึ น้ จึ ง สามารถช่ ว ยลดการสูญ เสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการหายใจของพื ช
(respiratory process) โดยการสูญเสียในกระบวนการหายใจส่วนใหญ่จะเป็ นนํ ้าตาลและโปรตีน Petit et al. (1994)
รายงานว่า การทําให้ หญ้ า Timothy ยุ่ย (shredded hay) จะได้ หญ้ าแห้ งที่มีโปรตีนสูงกว่าการทําหญ้ าแห้ งด้ วยการตาก
แดด ทังนี
้ ้เนื่องจากในระหว่างกระบวนการทําให้ ย่ยุ นัน้ จะเกิดอุณหภูมิสงู (ประมาณ 90 องศาเซลเซียส) ประกอบกับ
การทําให้ หญ้ าแตกหักซึง่ จะช่วยเพิ่มการระเหยของนํ ้าทําให้ หญ้ าแห้ งเร็ วขึ ้น ลดการสูญเสียสารอาหารจากกระบวนการ
หายใจระหว่างกระบวนการทําแห้ งลงได้
หญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดที่อายุการตัดต่างๆ มีเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลายในกระเพาะรู เมนไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
แต่สงู กว่าหญ้ าแพงโกล่าแห้ ง ทังนี
้ ้อาจจะเกิดจากการที่หญ้ าอัดเม็ดมีการสับให้ เป็ นชิ ้นเล็กๆ ก่อนการอัดเม็ด ประกอบ
กับการอัดเม็ดด้ วยเครื่ องบดจะทําให้ หญ้ าบางส่วนถูกบดจนมีขนาดเล็กลงซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ ไหลผ่านออกจากถุง
ไนลอนไปได้ นอกจากนี ้อาจเป็ นไปได้ ที่การอัดเม็ดจะช่วยให้ การเข้ าไปยึดเกาะและเข้ าไปย่อยสลายของจุลินทรี ย์ได้ ดีขึ ้น
จึงช่วยให้ มีสดั ส่วนการย่อยสลายได้ เพิ่มมากขึ ้น Hong et al. (1988) พบว่า การทําให้ พืชยุ่ยนันนอกจากจะทํ
้
าให้ เนื ้อเยื่อ
พืชส่วนที่มีลิกนิน (acid detergent lignin, ADL) แยกออกจากเนื ้อเยื่อส่วนที่ไม่มี ADL อยู่แล้ วยังช่วยทําลาย cuticle
ซึง่ เป็ นชันที
้ ่เคลือบผิวด้ านนอกของผิวใบและลําต้ นของหญ้ า และเมื่อนําหญ้ าไปใช้ เลี ้ยงสัตว์ ทําให้ จุลินทรี ย์ในกระเพาะ
รู เมนเข้ ายึดเกาะ (attachment) และย่อยสลาย (degradation) ได้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีข้อมูลที่ยืนยันว่า การทําให้ ยุ่ย
(shredding) หรื อการทําให้ แตก (macerating) ช่วยร่ นระยะเวลาการเข้ าย่อยสลายของจุลินทรี ย์ (lag time) และช่วย
เพิ่มอัตราการย่อยสลาย (K d ) ของเยื่อใย NDF ได้ (Petit et al., 1994)
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมี 1 และเปอร์ เซ็นต์การย่อยสลาย (RD 48 ) ของหญ้ าแพงโกล่าแห้ งและหญ้ าแพงโกล่า
อัดเม็ดที่อายุการตัดต่างๆ

1

วัตถุแห้ ง (%)
โปรตีนหยาบ (%DM)
เถ้ า (%DM)
ผนังเซล (%DM)
ลิกโนเซลลูโลส (%DM)
RD 48 (%)

HAY30
86.96
4.53
8.45
65.06
45.84
71.34b

PELLET30
87.10
8.23
9.15
65.96
45.96
79.60a

PELLET45
86.93
7.85
9.62
67.12
46.30
78.68a

PELLET60
87.44
7.52
10.51
68.74
46.95
79.60a

ไม่วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ; ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษร ab กํากับในแถวนอนเดียวกันแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

SEM
1.34

การกินได้ และการย่ อยได้ ของโภชนะต่ างๆ ในแพะ
ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณการกินได้ และการย่อยได้ ของโภชนะต่างๆ ของหญ้ าแพงโกล่าแห้ งและหญ้ าแพงโกล่า
อัดเม็ดที่อายุการตัดต่างๆ แพะกินหญ้ าทุกแบบได้ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.72 กรัมต่อนํ ้าหนัก
เมทาบอลิกต่อวัน สัมประสิทธิ์ การย่อยได้ ของวัตถุแห้ ง ผนังเซล และ ลิกโนเซลลูโลสของหญ้ าแพงโกล่าแห้ งสูงกว่า
(p<0.05) หญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ด ในขณะที่สมั ประสิทธิ์การย่อยได้ ของหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดจะลดลงเมื่อหญ้ ามีอายุการ
ตัดเพิ่มมากขึ ้น สัมประสิทธิ์การย่อยได้ ของโปรตีนหยาบของหญ้ าแพงโกล่าทุกแบบมีคา่ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
จากการสังเกตและวัดอุณหภูมิระหว่างการอัดเม็ด พบว่า การอัดเม็ดทําให้ เม็ดหญ้ ามีความร้ อนสูงถึง 95 องศา
เซลเซียส ซึง่ โภชนะในหญ้ าอาจถูกทําลายด้ วยความร้ อนที่เกิดขึ ้น (heat damage) ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ว่าความ
ร้ อนดังกล่าวส่งผลกระทบทําให้ ค่าการย่อยได้ ของโภชนะต่างๆ ในหญ้ าอัดเม็ดตํ่ากว่าหญ้ าแห้ ง Van Soest (1994)
รายงานว่า ความร้ อนที่เกิดขึ ้นในกระบวนการแปรรู ปพืชอาหารสัตว์ทําให้ เกิดกระบวนการหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อ
การย่ อ ยได้ เช่ น การเกิ ด Maillard Reaction ซึ่ง เป็ นการทํ าปฏิ กิ ริ ย ากันระหว่างกรดอะมิ โนและสารประกอบ
คาร์ โบไฮเดรต ส่งผลให้ การย่อยได้ และการใช้ ประโยชน์ได้ ของทังโปรตี
้
นและคาร์ โบไฮเดรตลดน้ อยลง ดังนัน้ จึงอาจจะ
ส่งผลให้ การย่อยได้ ของหญ้ าอัดเม็ดลดลง นอกจากนี ้ Van Soest (1994) ยังได้ รายงานไว้ วา่ การลดขนาดชิ ้นของอาหาร
(feed particle) ให้ มีขนาดเล็กลงจะทําให้ อตั ราการไหลผ่านระบบทางเดินอาหารเพิ่มขึ ้นแต่จะทําให้ การย่อยได้ ลดลง
โดยหญ้ าอัดเม็ดครัง้ นี ้จะสับให้ มีขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ก่อนการอัดเม็ด และการอัดเม็ดด้ วยเครื่ องบดเนื ้อดัดแปลงใน
การทดลองนี ย้ ังสามารถบดหญ้ าบางส่วนให้ มีขนาดเล็กลงไปอีก จึงอาจจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ การย่อยได้ ของ
โภชนะต่างๆ ในหญ้ าอัดเม็ดลดลง

1371

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ตารางที่ 2 ปริ มาณการกินได้ และสัมประสิทธิ์การย่อยได้ ของโภชนะต่างๆ ของหญ้ าแพงโกล่าแห้ งและหญ้ าแพงโกล่า
อัดเม็ดที่อายุการตัดต่างๆ ในแพะ
ปริ มาณการกินได้ วตั ถุแห้ ง
กรัมต่อวัน
กรัมต่อเมทาบอลิกต่อวัน
สัมประสิทธิ์การย่อยได้ (%)
วัตถุแห้ ง
โปรตีนหยาบ
ผนังเซล
ลิกโนเซลลูโลส

abc

HAY30

PELLET30

PELLET45

PELLET60

SEM

320.32
53.17

379.49
55.66

357.61
55.71

304.26
50.32

26.19
4.59

58.75a
65.44
72.96a
68.90a

45.89b
66.48
64.21b
63.40b

41.76b
62.41
63.36b
59.24c

44.36b
60.58
54.69c
56.99c

1.59
2.58
1.29
1.34

ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรกํากับในแถวนอนเดียวกันแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

สรุ ป
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของหญ้ าแพงโกล่าแห้ งและหญ้ าแพงโกล่าอัดเม็ดที่มีอายุการตัดแตกต่างกัน คือ
30 45 และ 60 วัน ในแพะ และค่าการย่อยสลายในกระเพาะหมักโดยใช้ เทคนิคถุงไนล่อน (nylon bag degradability)
สรุ ปได้ วา่ การอัดเม็ดทําให้ หญ้ ามีการสูญเสียโปรตีนหยาบน้ อยกว่าการทําหญ้ าแห้ งด้ วยวิธีการตากแดด อย่างไรก็ตาม
การอัดเม็ดนอกจากจะไม่ทําให้ การกิ น ได้ ข องแพะเพิ่ มขึน้ แล้ วยังทํ าให้ ก ารย่ อยได้ ของวัต ถุแห้ ง ผนังเซลและลิ กโน
เซลลูโลสลดลง อายุการตัดที่ เพิ่ มมากขึน้ มีผลทํ าให้ การย่อยได้ ของเยื่ อใยในหญ้ าอัดเม็ดลดลง อย่างไรก็ตาม หาก
คํานึงถึงปั จจัยประกอบอื่นๆ เช่น ผลผลิตนํ ้าหนักแห้ งต่อพื ้นที่ปลูกของหญ้ า การทําหญ้ าอัดเม็ดโดยใช้ หญ้ าที่มีอายุการ
ตัดมากขึน้ จะได้ ผลผลิตหญ้ ามากขึ ้น แต่อาจกระทบต่อเปอร์ เซ็นต์การย่อยได้ ของโภชนะบ้ าง และการอัดเม็ดหญ้ าที่มี
อายุการตัดมากกว่า 45 วัน อาจส่งผลให้ การย่อยได้ ของผนังเซลและลิกโนเซลลูโลสลดลง
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