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บทคัดย่อ 
ดําเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี การย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมน (ruminal 

degradability) การกินได้และการย่อยได้ของโภชนะตา่งๆ ของหญ้าแพงโกลา่แห้งและหญ้าแพงโกลา่อดัเมด็ท่ีมีอายุการ

ตดัแตกตา่งกนั ในแพะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ภายในแต่ละกลุ่มการทดลองมี 4 ซํา้ สิ่งทดลอง ได้แก่ หญ้า

แห้งแบบตากแดดท่ีมีอายุการตดั 30 วนั และหญ้าแพงโกล่าอดัเม็ดท่ีมีอายุการตดั 30 45 และ 60 วนั ผลการทดลอง 

พบว่า หญ้าแห้งท่ีอายุการตัด 30 วัน มีโปรตีนหยาบ ต่ํากว่าหญ้าแพงโกล่าอัดเม็ดท่ีอายุการตัด 30 วัน เท่ากับ 82 

เปอร์เซ็นต์ แต่มีเปอร์เซ็นต์เย่ือใยใกล้เคียงกนั หญ้าแพงโกล่าอดัเม็ดทัง้ 3 อายุการตดั มีเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายได้ใน

กระเพาะรูเมนไม่แตกต่างกนั (p>0.05) แต่สงูกว่า (p<0.05) หญ้าแพงโกล่าแห้ง แพะกินหญ้าแพงโกล่าแห้งและหญ้า

แพงโกลา่อดัเมด็ทกุช่วงอายกุารตดัได้ไมแ่ตกต่างกนั (p>0.05) เฉลี่ยเท่ากบั 53.72 กรัมต่อกิโลกรัมนํา้หนกัเมทาบอลิก

ตอ่วนั ในขณะท่ี เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของวตัถุแห้งของหญ้าอดัเม็ดทุกช่วงอายุการตดัไม่แตกต่างกนั (p>0.05) แต่ต่ํา

กว่า (p<0.05) ค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งของหญ้าแห้ง เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของผนังเซลและลิกโล

เซลลูโลสของหญ้าแพงโกล่าอดัเม็ดท่ีต่ํากว่า (p<0.05) ของหญ้าแห้ง ส่วนในกลุ่มหญ้าอดัเม็ด พบว่า เปอร์เซ็นต์การ

ย่อยได้ของเย่ือใยลดลงตามอายุการตดัท่ีเพ่ิมขึน้ (p<0.05) สรุปได้ว่า การทําหญ้าแพงโกล่าอดัเม็ดช่วยลดการสญูเสีย

โปรตีนหยาบลงได้เม่ือเทียบกบัการทําหญ้าแห้งแบบตากแดด เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของหญ้าอดัเม็ดทุกช่วงอายุการ

ตดัไม่แตกต่างกันแต่สูงกว่าหญ้าแห้ง การอดัเม็ดไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้และสมัประสิทธ์ิการย่อยได้ของโปรตีน

หยาบ แตมี่ผลทําให้การย่อยได้ของโภชนะอ่ืนๆ 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 
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คาํนํา 
 

ในการผลิตพืชอาหารสตัว์สําหรับใช้เป็นอาหารเลีย้งสตัว์เคีย้วเอือ้งท่ีมีศกัยภาพการผลิตสงู เช่น โคนมและแพะ

นมพนัธุ์ดีท่ีให้นํา้นมมาก หรือ โคเนือ้ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสงู นัน้ นอกจากจะต้องมีการจดัการแปลงหญ้าท่ีดี เช่น 

การใส่ปุ๋ ยท่ีสอดคล้องทัง้ปริมาณและระยะเวลาท่ีใส่ และการตัดหรือใช้ประโยชน์ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว การ

จดัการภายหลงัการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคณุภาพท่ีดีเอาไว้และการอาศยัวิธีการทางกล (mechanical methodology) เพ่ือ

ปรับปรุงคณุภาพและคณุคา่ทางโภชนะ เช่น การบด (grinding) การอดัเม็ด (pelleting) และการทําให้ยุ่ย (shredding) 

เป็นต้น ป็นวิธีการท่ีช่วยทําให้พืชอาหารสตัว์มีคณุคา่ทางโภชนะสงูขึน้ได้  

อายุการตดัหรืออายุการงอกใหม่ (regrowth interval) มีบทบาทท่ีสําคญัต่อองค์ประกอบทางเคมีและคณุค่า

ทางโภชนะของหญ้าเป็นอย่างมาก (Archimède et al., 2000; Boval et al., 2007; Chobtang et al., 2010; Chobtang 

et al., 2008; Kamalak et al., 2005; Ogden et al., 2005) โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในหญ้าเขตร้อนซึง่โดยปกติจะแก่ 

(mature) ค่อนข้างเร็วมาก Chobtang et al. (2008) รายงานว่า ในหญ้าซิกแนลเลือ้ย (Brachiaria humidicola) นัน้ 

แม้ว่าผลผลิตนํา้หนักแห้งจะเพ่ิมขึน้ตามอายุการตัดท่ีเพ่ิมขึน้ แต่องค์ประกอบทางเคมีท่ีเป็นประโยชน์ของหญ้า เช่น 

โปรตีน จะลดลงเร็วมาก ในทางกลบักนัหญ้าจะเพ่ิมผนงัเซล (cell wall) อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกบัรายงานของ Ogden 

et al. (2006) ท่ีพบวา่ หญ้า Digitaria ciliaris มีคณุคา่ทางโภชนะลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือเก็บเก่ียวหญ้าท่ีมีอายุเพ่ิมมาก

ขึน้ จีระศกัด์ิ และคณะ (2555) พบวา่ หญ้าแพงโกล่าตดัท่ีอายุ 28 และ 45 วนั มีเปอร์เซ็นต์ผนงัเซลและลิกโนเซลลโูลส 

ใกล้เคียงกนัมาก ซึง่สามารถยืนยนัได้วา่หญ้าแพงโกลา่มีการสะสมเย่ือใยได้มากตัง้แตมี่อายกุารงอกใหมน้่อยๆ 

การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลต่อคณุค่าทางโภชนะของหญ้า โดยปกติหญ้าท่ีมีอายุการ

ตดัเท่ากนั เม่ือนําไปเลีย้งสตัว์ หญ้าสดจะมีคณุค่าทางโภชนะสงูกว่าหญ้าแห้งและหญ้าหมกั เน่ืองจาก ในกระบวนการ

ทําหญ้าแห้งและหญ้าหมกัจะเกิดการสญูเสียคณุค่าทางโภชนะไปบางส่วน โดยเฉพาะการทําหญ้าแห้ง ซึง่ต้องใช้เวลา 

2-3 วนั หญ้าถงึจะแห้ง ในระหวา่งนัน้หญ้าจะมีการใช้สารอาหารและสญูเสียไป ดงันัน้ หากสามารถร่นระยะเวลาการทํา

แห้งให้สัน้ลงได้ก็จะช่วยลดการสญูเสียในสว่นนีไ้ปได้ Hintz et al. (1999) รายงานวา่ การทําให้ต้นถัว่อลัฟัลฟ่า (alfalfa) 
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แตกโดยวิธีกล (mechanical maceration) มีผลทําให้การทําถัว่แห้งเร็วขึน้ 300 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกบัการตาก

แดดปกติ นอกจากนีย้ังพบว่า ต้นถัว่อลัฟัลฟ่าท่ีถูกทําให้แตกโดยวิธีกลนัน้จะมีพืน้ท่ีผิวสําหรับการเข้ายึดเกาะเพ่ือการ

เข้าย่อยสลายของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน (surface area available for microbial attachment in the rumen) 

เพ่ิมขึน้ ดงันัน้ เม่ือนําไปเลีย้งสตัว์ก็จะมีการย่อยได้ดีขึน้ Mertens et al. (1990) พบว่า โคนมสามารถให้นํา้นมและมี

นํา้หนกัตวัเพ่ิมขึน้แตนํ่า้นมจะมีเปอร์เซน็ต์ไขมนันมลดลงเม่ือเลีย้งด้วยถัว่อลัฟัลฟ่าท่ีถกูทําให้แตกโดยวิธีกลดงักลา่ว  

จะเห็นได้ว่า จากรายงานข้างต้น นอกจากการจัดการแปลงท่ีเหมาะสมแล้ว กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว

สามารถช่วยเพ่ิมคณุภาพของพืชอาหารสตัว์ได้ การทดลองครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของการสบัแล้วอดัเม็ด

หญ้าแพงโกลา่ (Digitaria eriantha) ท่ีมีอายกุารตดัตา่งๆ กนัท่ีมีตอ่การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในแพะ 

 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
 

การเตรียมหญ้าแห้งและหญ้าอัดเม็ด 

ปลกูและจดัการแปลงหญ้าแพงโกล่า เช่น การใส่ปุ๋ ย การให้นํา้และการกําจดัวชัพืช ตามวิธีท่ีแนะนําโดย กอง

อาหารสตัว์ (2549) สําหรับการทําหญ้าแห้งด้วยวิธีการตากแดดนัน้จะตดัหญ้าเม่ืออายุได้ 30 วนั แล้วทําแห้งโดยการ

ตากแดดในแปลงนาน 3 วนั ตามคําแนะนําของ กองอาหารสตัว์ (2544) อดัหญ้าเป็นฟ่อนเม่ือหญ้าแห้งดีแล้ว (HAY30) 

เก็บไว้ในโรงเก็บสําหรับใช้ทดลองการกินได้และการย่อยได้ต่อไป ส่วนหญ้าอดัเม็ดนัน้จะนําหญ้าสดท่ีมีอายุการตดั 30 

45 และ 60 วนั (PELLET30, PELLET45 และ PELLET60, ตามลําดบั) มาอดัเม็ดด้วยเคร่ืองอดัเม็ดท่ีดดัแปลงมาจาก

เคร่ืองบดเนือ้สตัว์แบบเกลียวโดยปรับปรุงให้สามารถบดและอดัให้หญ้าออกมาเป็นเม็ดได้ กระบอกอดัเม็ดมีความยาว 

60 เซนติเมตร เส้นผ่านศนูย์กลาง 25 เซนติเมตร สว่นปลายกระบอกมีรูสําหรับอดัเม็ดจํานวน 40 รู แต่ละรูมีเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง 2 เซนติเมตร ใช้ต้นกําลงัจากรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ขนาด 50 แรงม้า ท่ีความเร็วรอบ 1,300 รอบต่อนาที จาก

การสงัเกตและวดัอณุหภมิู พบวา่ ในการอดัเมด็นีทํ้าให้เมด็หญ้ามีอณุหภมิูสงูถึง 95 องศาเซลเซียส และได้เม็ดหญ้าท่ีมี

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 เซนติเมตร และยาว 3 – 5 เซนติเมตร จากนัน้นําเม็ดหญ้าท่ีได้มาผึ่งลมให้แห้งในท่ีร่มใน

อาคารซึง่จะใช้เวลา 2 วนั จะได้หญ้าอดัเม็ดท่ีมีสีเขียวคลํา้ นํามาบรรจุในกระสอบพลาสติกสาน เก็บในท่ีร่มสําหรับใช้

การทดลองตอ่ไป 

 

การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าในแพะ 

  แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด ภายในแตล่ะกลุม่การทดลอง มี 4 ซํา้ สิ่งทดลอง ได้แก่ หญ้าแพงโกล่าแห้งท่ี

มีอายุการตดั 30 วนั (HAY30) และหญ้าแพงโกล่าอดัเม็ดท่ีมีอายุการตดั 30 45 และ 60 วนั (PELLET30, PELLET45 

และ PELLET60 ตามลําดบั) ดําเนินการทดลองการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะตา่งๆ ในแพะนาน 21 วนั 

 

สัตว์ทดลองและการจัดการ 

แพะลูกผสมแองโกลนูเบียน เพศผู้  อายุประมาณ 1 ปี จํานวน 16 ตวั แพะมีนํา้หนักเร่ิมต้นเฉลี่ย 34±2.75 

กิโลกรัม ก่อนเร่ิมต้นการทดลอง 2 สปัดาห์ ทําการถ่ายพยาธิภายนอกและภายใน และฉีดวิตามิน A D3 E จากนัน้นํามา
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เลีย้งในกรงเมทาบอลิซมึ (metabolism cage) และให้อาหารสตัว์ตามสิ่งทดลองแบบเต็มท่ี (ad libitum) โดยแบ่งให้วนั

ละ 2 ครัง้ เวลา 09.00 และ 15.30 นาฬิกา  

 

การวัดปริมาณการกนิได้และการย่อยได้ 

ศกึษาปริมาณการกินได้และการย่อยได้ปรากฏของโภชนะต่างๆ ของหญ้าแพงโกล่า โดยใช้วิธี total collection 

มีระยะเวลาการทดลองนาน 21 วนั โดย 14 วนัแรก เป็นระยะ preliminary หลงัจากนัน้ ทําการวดัปริมาณการกินได้และ

การย่อยได้เป็นเวลา 7 วัน สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารท่ีให้ อาหารท่ีแพะกินเหลือและตัวอย่างมูลแพะประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์ของทัง้หมด นําตวัอย่างท่ีได้มาอบด้วยตู้อบชนิดเป่าลมร้อน (hot air oven) ท่ีอณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

นาน 72 ชัว่โมง แล้วจงึนําไปบดด้วยเคร่ืองบดแบบ wiley mill ท่ีมีตะแกรงท่ีมีรูขนาด 1 มิลลิเมตร จากนัน้นําไปวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมี 

 

การศึกษาการย่อยสลายได้ในกระเพาะหมัก 

นําตวัอย่างหญ้าสําหรับใช้ในการศกึษาการย่อยสลายได้ (ruminal degradability) มาบดผ่านตะแกรงท่ีมีรู

ขนาด 2 มิลลิเมตร จากนัน้นํามาชั่งใส่ถุงไนล่อนท่ีมีขนาด 75 × 100 มิลลิเมตร และมีรูขนาด 58 ไมครอน ถุงละ

ประมาณ 2 กรัม มดัปากถุงให้แน่นด้วยเชือกไนล่อน และนําไปหย่อนในกระเพาะหมกัของโคบราห์มนัเจาะกระเพาะ 

(rumen fistulated cattle) จํานวน 4 ตวั โดยกําหนดให้โคแต่ละตวัได้รับตวัอย่างทุกสิ่งทดลองๆ ละ 2 ถุง ทิง้ไว้นาน 48 

ชัว่โมง จึงนําออกมาล้างและอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ด้วยตู้อบชนิดเป่าลมร้อน นาน 72 ชั่วโมง จากนัน้จึง

คํานวณเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายได้ของหญ้าท่ี 48 ชัว่โมง คือ ruminal degradability48 (RD48, %) = [(นํา้หนกัแห้ง

หญ้าก่อนหย่อน – นํา้หนกัแห้งหญ้าหลงัหย่อน)/นํา้หนกัแห้งหญ้าก่อนหย่อน] × 100 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

วิเคราะห์วตัถุแห้ง (dry matter, DM) โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) และเถ้า (ash) โดยวิธี proximate 

analysis (AOAC, 1998) วิเคราะห์ผนงัเซล (neutral detergent fiber, NDF) และ ลิกโนเซลลโูลส (acid detergent 

fiber, ADF) ตามวิธีของ Van Soest et al. (1991) 

 

การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าแสดงเป็นคา่เฉลี่ย (n = 2) ส่วนข้อมลูเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายได้ การกิน

ได้และการย่อยได้ของโภชนะต่างๆ (n = 4) นํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 

variance) และเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
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ผลการทดลอง และวิจารณ์ 
 

องค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในกระเพาะหมักของหญ้า 

องค์ประกอบทางเคมีและเปอร์เซน็ต์การย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของหญ้าแพงโกล่าแห้งและหญ้าแพงโก

ล่าอดัเม็ดท่ีมีอายุการตดั 30 45 และ 60 วนั แสดงในตารางท่ี 1 การอดัเม็ดช่วยลดการสญูเสียโปรตีนได้ โดยสงัเกตได้

จากการท่ีหญ้าอดัเมด็ท่ีอาย ุ30 วนั มีเปอร์เซน็ต์โปรตีนหยาบสงูกว่าหญ้าแพงโกล่าแห้งแบบตากแดดถึง 82 เปอร์เซ็นต์ 

ในขณะท่ีองค์ประกอบทางเคมีอ่ืนๆ ได้แก่ เถ้า ผนงัเซล และ ลิกโนเซลลโูลสมีค่าใกล้เคียงกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิง เย่ือใย

ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกนัมากแม้วา่หญ้าจะมีอายกุารตดัแตกตา่งกนัมากทัง้นีเ้กิดจากการท่ีหญ้าเขตร้อนจะมีการสะสมเย่ือใย

ได้มากตัง้แตอ่ายนุ้อยๆ (Chobtang et al., 2008; Kamalak et al., 2005; Ogden et al., 2005)  

การอัดเม็ดทําให้หญ้าแห้งเร็วขึน้จึงสามารถช่วยลดการสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการหายใจของพืช 

(respiratory process) โดยการสญูเสียในกระบวนการหายใจส่วนใหญ่จะเป็นนํา้ตาลและโปรตีน Petit et al. (1994) 

รายงานวา่ การทําให้หญ้า Timothy ยุ่ย (shredded hay) จะได้หญ้าแห้งท่ีมีโปรตีนสงูกวา่การทําหญ้าแห้งด้วยการตาก

แดด ทัง้นีเ้น่ืองจากในระหว่างกระบวนการทําให้ยุ่ยนัน้ จะเกิดอณุหภูมิสงู (ประมาณ 90 องศาเซลเซียส) ประกอบกับ

การทําให้หญ้าแตกหกัซึง่จะช่วยเพ่ิมการระเหยของนํา้ทําให้หญ้าแห้งเร็วขึน้ ลดการสญูเสียสารอาหารจากกระบวนการ

หายใจระหวา่งกระบวนการทําแห้งลงได้   

หญ้าแพงโกลา่อดัเมด็ท่ีอายกุารตดัตา่งๆ มีเปอร์เซน็ต์การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนไม่แตกต่างกนั (p>0.05) 

แต่สงูกว่าหญ้าแพงโกล่าแห้ง ทัง้นีอ้าจจะเกิดจากการท่ีหญ้าอดัเม็ดมีการสบัให้เป็นชิน้เล็กๆ ก่อนการอดัเม็ด ประกอบ

กบัการอดัเม็ดด้วยเคร่ืองบดจะทําให้หญ้าบางส่วนถูกบดจนมีขนาดเล็กลงซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ไหลผ่านออกจากถุง

ไนลอนไปได้ นอกจากนีอ้าจเป็นไปได้ท่ีการอดัเมด็จะช่วยให้การเข้าไปยดึเกาะและเข้าไปย่อยสลายของจุลินทรีย์ได้ดีขึน้

จงึช่วยให้มีสดัสว่นการย่อยสลายได้เพ่ิมมากขึน้ Hong et al. (1988) พบวา่ การทําให้พืชยุ่ยนัน้นอกจากจะทําให้เนือ้เย่ือ

พืชส่วนท่ีมีลิกนิน (acid detergent lignin, ADL) แยกออกจากเนือ้เย่ือส่วนท่ีไม่มี ADL อยู่แล้วยงัช่วยทําลาย cuticle 

ซึง่เป็นชัน้ท่ีเคลือบผิวด้านนอกของผิวใบและลําต้นของหญ้า และเม่ือนําหญ้าไปใช้เลีย้งสตัว์ ทําให้จุลินทรีย์ในกระเพาะ

รูเมนเข้ายึดเกาะ (attachment) และย่อยสลาย (degradation) ได้ดีขึน้ นอกจากนีย้งัมีข้อมลูท่ียืนยนัว่า การทําให้ยุ่ย 

(shredding) หรือการทําให้แตก (macerating) ช่วยร่นระยะเวลาการเข้าย่อยสลายของจุลินทรีย์ (lag time) และช่วย

เพ่ิมอตัราการย่อยสลาย (Kd) ของเย่ือใย NDF ได้ (Petit et al., 1994) 
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ตารางที่ 1  องค์ประกอบทางเคมี 1 และเปอร์เซน็ต์การย่อยสลาย (RD48) ของหญ้าแพงโกล่าแห้งและหญ้าแพงโกลา่

อดัเมด็ท่ีอายกุารตดัตา่งๆ  

 HAY30 PELLET30 PELLET45 PELLET60 SEM 

วตัถแุห้ง (%) 86.96 87.10 86.93 87.44 - 

โปรตีนหยาบ (%DM) 4.53 8.23 7.85 7.52 - 

เถ้า (%DM) 8.45 9.15 9.62 10.51 - 

ผนงัเซล (%DM) 65.06 65.96 67.12 68.74 - 

ลกิโนเซลลโูลส (%DM) 45.84 45.96 46.30 46.95 - 

RD48 (%) 71.34b 79.60a 78.68a 79.60a 1.34 
1 ไมว่ิเคราะห์ความแตกตา่งทางสถิติ; คา่เฉลี่ยที่มีอกัษร ab กํากบัในแถวนอนเดียวกนัแตกตา่งกนั มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p<0.05) 

 

การกนิได้และการย่อยได้ของโภชนะต่างๆ ในแพะ 

ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะต่างๆ ของหญ้าแพงโกล่าแห้งและหญ้าแพงโกล่า

อดัเมด็ท่ีอายกุารตดัตา่งๆ แพะกินหญ้าทกุแบบได้ไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 53.72 กรัมต่อนํา้หนกั

เมทาบอลิกต่อวนั สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของวัตถุแห้ง ผนังเซล และ ลิกโนเซลลูโลสของหญ้าแพงโกล่าแห้งสูงกว่า 

(p<0.05) หญ้าแพงโกลา่อดัเมด็ ในขณะท่ีสมัประสิทธ์ิการย่อยได้ของหญ้าแพงโกลา่อดัเมด็จะลดลงเม่ือหญ้ามีอายุการ

ตดัเพ่ิมมากขึน้ สมัประสิทธ์ิการย่อยได้ของโปรตีนหยาบของหญ้าแพงโกลา่ทกุแบบมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) 

จากการสงัเกตและวดัอณุหภมิูระหวา่งการอดัเมด็ พบวา่ การอดัเมด็ทําให้เม็ดหญ้ามีความร้อนสงูถึง 95 องศา

เซลเซียส ซึง่โภชนะในหญ้าอาจถูกทําลายด้วยความร้อนท่ีเกิดขึน้ (heat damage) ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าความ

ร้อนดงักล่าวส่งผลกระทบทําให้ค่าการย่อยได้ของโภชนะต่างๆ ในหญ้าอดัเม็ดต่ํากว่าหญ้าแห้ง Van Soest (1994) 

รายงานวา่ ความร้อนท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการแปรรูปพืชอาหารสตัว์ทําให้เกิดกระบวนการหลายอย่างท่ีมีผลกระทบต่อ

การย่อยได้ เช่น การเกิด Maillard Reaction ซึ่งเป็นการทําปฏิกิริยากันระหว่างกรดอะมิโนและสารประกอบ

คาร์โบไฮเดรต สง่ผลให้การย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของทัง้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตลดน้อยลง ดงันัน้ จึงอาจจะ

สง่ผลให้การย่อยได้ของหญ้าอดัเมด็ลดลง นอกจากนี ้Van Soest (1994) ยงัได้รายงานไว้วา่ การลดขนาดชิน้ของอาหาร 

(feed particle) ให้มีขนาดเล็กลงจะทําให้อตัราการไหลผ่านระบบทางเดินอาหารเพ่ิมขึน้แต่จะทําให้การย่อยได้ลดลง 

โดยหญ้าอดัเม็ดครัง้นีจ้ะสบัให้มีขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ก่อนการอดัเม็ด และการอดัเม็ดด้วยเคร่ืองบดเนือ้ดดัแปลงใน

การทดลองนีย้ังสามารถบดหญ้าบางส่วนให้มีขนาดเล็กลงไปอีก จึงอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้การย่อยได้ของ

โภชนะตา่งๆ ในหญ้าอดัเมด็ลดลง 
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ตารางที่ 2  ปริมาณการกินได้และสมัประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะตา่งๆ ของหญ้าแพงโกลา่แห้งและหญ้าแพงโกลา่

อดัเมด็ท่ีอายกุารตดัตา่งๆ ในแพะ 

 HAY30 PELLET30 PELLET45 PELLET60 SEM 

ปริมาณการกินได้วตัถแุห้ง       

   กรัมตอ่วนั 320.32 379.49 357.61 304.26 26.19 

   กรัมตอ่เมทาบอลกิตอ่วนั 53.17 55.66 55.71 50.32 4.59 

สมัประสทิธ์ิการยอ่ยได้ (%)     

   วตัถแุห้ง 58.75a 45.89b 41.76b 44.36b 1.59 

   โปรตีนหยาบ 65.44 66.48 62.41 60.58 2.58 

   ผนงัเซล 72.96a 64.21b 63.36b 54.69c 1.29 

   ลกิโนเซลลโูลส 68.90a 63.40b 59.24c 56.99c 1.34 
abc คา่เฉลี่ยที่มีอกัษรกํากบัในแถวนอนเดียวกนัแตกตา่งกนั มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p<0.05) 

 

สรุป 

การศึกษาคณุค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าแห้งและหญ้าแพงโกล่าอดัเม็ดท่ีมีอายุการตดัแตกต่างกัน คือ 

30 45 และ 60 วนั ในแพะ และค่าการย่อยสลายในกระเพาะหมกัโดยใช้เทคนิคถุงไนล่อน (nylon bag degradability) 

สรุปได้วา่ การอดัเมด็ทําให้หญ้ามีการสญูเสียโปรตีนหยาบน้อยกว่าการทําหญ้าแห้งด้วยวิธีการตากแดด อย่างไรก็ตาม 

การอัดเม็ดนอกจากจะไม่ทําให้การกินได้ของแพะเพ่ิมขึน้แล้วยังทําให้การย่อยได้ของวัตถุแห้ง ผนังเซลและลิกโน

เซลลูโลสลดลง อายุการตัดท่ีเพ่ิมมากขึน้มีผลทําให้การย่อยได้ของเย่ือใยในหญ้าอัดเม็ดลดลง อย่างไรก็ตาม หาก

คํานงึถงึปัจจยัประกอบอ่ืนๆ เช่น ผลผลิตนํา้หนกัแห้งต่อพืน้ท่ีปลกูของหญ้า การทําหญ้าอดัเม็ดโดยใช้หญ้าท่ีมีอายุการ

ตดัมากขึน้จะได้ผลผลิตหญ้ามากขึน้ แต่อาจกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโภชนะบ้าง และการอดัเม็ดหญ้าท่ีมี

อายกุารตดัมากกวา่ 45 วนั อาจสง่ผลให้การย่อยได้ของผนงัเซลและลิกโนเซลลโูลสลดลง 
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