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การศึกษาคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของหญาอาหารสัตวหมัก 4 ชนิดในจังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 
 การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของหญาอาหารสัตวหมัก 4 ชนิด คือ 

หญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง หญารูซี่ และหญาพลิแคททูลั่ม ท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ผลการศึกษา พบวาหญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง และหญารูซี่หมักมี

ลักษณะทางกายภาพอยูในเกณฑดีมาก และมีความเปนกรดเปนดาง 4.07, 4.64 และ 4.52 ตามลําดับ สวนหญาพลิแคท

ทูลั่มอยูในเกณฑดี มีความเปนกรดเปนดาง 5.47 และมีแอมโมเนียมไนโตรเจนสูงท่ีสุด 9.19 เปอรเซ็นต สวนหญา       

เนเปยรแคระมีกรดแลคติคสูงท่ีสุด 5.90 เปอรเซ็นต สําหรับการศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวาหญา เนเปยรแคระมี

โปรตีนรวมสูงท่ีสุด 10.23 เปอรเซ็นต สวนหญาพลิแคททูลั่มมโีปรตีนรวมต่ําท่ีสุด 7.15 เปอรเซ็นต และหญาพลิแคททูลั่ม

มีผนังเซลล ลิกโนเซลลูโลส และลิกนินสูงท่ีสุด 45.14, 69.69 และ 3.93 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะท่ีหญาเนเปยร

แคระมีผนังเซลล ลิกโนเซลลูโลส และลิกนินต่ําท่ีสุด 34.99, 60.92 และ 3.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

คําสําคัญ: พืชอาหารสัตวหมัก, คุณภาพและองคประกอบทางเคมี, จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the quality and chemical composition of 4 

species of grass silages. The 4 species of grass silages; Dwarf Napier grass, Purple guinea grass, 

Plicatulum grass, and Ruzi grass were studied at Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat 

University, between October and December, 2013. The results showed that Purple guinea grass 

silage, Purple guinea grass silage, Ruzi grass silage gave the very good quality and pH of 4.07, 4.64 and 

4.52, respectively. Plicatulum grass silage gave the good quality and pH of 4.07 and gave the highest 

ammonia nitrogen of 9.19%. Dwarf Napier grass silag gave the highest Lactic acid of 5.90%.             

The chemical composition revealed that Dwarf Napier grass silage had the highest crude protein of 

10.23% while Plicatulum grass silage had the lowest crude protein of 7.15%. Plicatulum grass silage 

had the highest neutral detergen fiber, acid detergent fiber and lignin of 46.07, 69.69 and 3.04% while 

Dwarf Napier grass silage had the lowest neutral detergen fiber, acid detergent fiber and lignin of 

34.99, 60.92 and 3.04 %, respectively. 

Keyword:  grass silages, quality and chemical composition, Songkhla province 

บทนํา 
การถนอมพืชอาหารสัตวดวยวิธีการหมักเปนการถนอมอาหารสัตวประเภทเยื่อใยหรืออาหารหยาบไวใชเลี้ยง

สัตวเค้ียวเอ้ืองจําพวกโคและแพะในยามขาดแคลนพืชอาหาร (เกียรติศักดิ์ และคณะ, 2544) ซึ่งพืชอาหารสัตวหมักท่ีมี

คุณภาพดีเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะในชวงฤดูแลงและ

ชวงฤดูฝนท่ีมีนํ้าทวมขัง สงผลใหเกษตรกรไมขาดแคลนอาหารหยาบสําหรับเลี้ยงสัตวสัตว ทําใหมีกําไรหรือรายไดเพ่ิมข้ึน  

โคเน้ือและแพะเปนสัตวเค้ียวเอ้ืองท่ีเกษตรในจังหวัดสงขลานิยมเลี้ยงเพ่ือการบริโภคและจําหนาย โดยสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (2557) รายงานวาในป 2554 มีเกษตรกรในจังหวัดสงขลาเลี้ยงโคเน้ือจํานวน 109,384 ตัว และแพะจํานวน 

27,230 ตัว แตในปจจุบันพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกสรางแปลงหญาและทุงหญาธรรมชาติมีอยูนอย ประกอบกับภาคใตมี

ปญหานํ้าทวมขังจากปริมาณฝนตกท่ีตกติดตอกันหลายเดือนโดยเฉพาะในเดือนตุลาคม – ธันวาคม ซึ่งเปนชวงหนาฝน 

ในขณะท่ีชวงเดือนมีนาคม –เมษายน ท่ีถือเปนหนารอนจะประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า ทําใหการเจริญเติบโตของพืช

อาหารสัตวหยุดชะงัก ทําใหสัตวเค้ียวเอ้ืองขาดแคลนอาหารหยาบมีผลทําใหประสิทธิภาพในการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองลดลง 

หญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง หญารูซี่ และพลิแคททูลั่มเปนพืชอาหารสัตวพันธุดีท่ีกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ แนะนําใหเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตปลูกเพ่ือการเลี้ยงสัตวเค้ียวเอ้ืองในรูปหญาสด แตจากสภาวะดังกลาวขางตน 

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวควรมีการเก็บถนอมพืชอาหารสัตวไวในรูปหญาหมกัดวยเพ่ือใหสัตวไดมีอาหารหยาบท่ีเพียงพอและมี

คุณภาพดีไวกินตลอดท้ังป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรแคระ หญากินนีสมีวง หญารูซี่ และพลแิคททูลั่ม

หมักในจังหวัดสงขลา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ทําการทดลองท่ีสถานีปฏิบัติการสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขต

สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) 

จํานวน 4 ซ้ํา สิ่งทดลองประกอบดวยหญาอาหารสัตวหมัก 4 ชนิด คือ หญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง หญารูซี่ และ

หญาพลิแคททูลัม่ หญาท่ีใชทดลองเปนหญาหลังการเจริญเติบโตใหม (regrowth) อายุ 45 วันหลังการตัด ซึ่งตัดหญาสูง

จากพ้ืนดินประมาณ 10 เซนติเมตร นํามาสับใหมีความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร แลวจึงทําการหมักหญาแตละชนิด

ตามสิ่งทดลองท่ีกําหนด โดยบรรจุหญาท่ีสับแลวลงในกระปองพลาสติคขนาด 1 ลิตร ใหแตละกระปองมีวัตถุแหง

ประมาณ 750 กรัม นํากระปองท้ังหมดเก็บไวในท่ีรม เมื่อเก็บรักษาหญาหมักได 2 เดือน ทําการสุมหญาหมักสวนแรกมา

วิเคราะหลักษณะทางกายภาพ ไดแก สี กลิ่น เน้ือสัมผัส และคาความเปนกรดเปนดาง และวิเคราะหลักษณะทางเคมี 

ไดแก แอมโมเนียมไนโตรเจนและกรดแลคติค สวนหญาหมักท่ีเหลือสุมมาประมาณ 500 กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 72 ช่ัวโมงจนแหง นําตัวอยางท่ีไดไปบดผานตะแกรงท่ีมีรูขนาด 1 มิลลิเมตร แลวนําตัวอยางท่ีไดไป

ศึกษาองคประกอบทางเคมี ไดแก วัตถุแหงและโปรตีนรวม โดยวิธี Proximate analysis และศึกษา ลิกโนเซลลูโลส ผนัง

เซลล และลิกนินโดยวิธี Detergent fiber analysis หรือ Van Soest จากน้ันวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

โดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 เปอรเซ็นต 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. คุณภาพของพืชอาหารสัตวหมัก จากการศึกษาคุณภาพของหญาอาหารสัตวหมักท้ัง 4 ชนิด พบวาลักษณะ

ทางกายภาพของหญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง และหญารูซี่หมักอยูในเกณฑดีมาก คือ มีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่น

หอมเปรี้ยวคลายกลิ่นผลไมดอง เน้ือแนน และมีความเปนกรดเปนดาง 4.07, 4.64 และ 4.52 ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑ

มาตรฐานทางเคมีของพืชหมัก (กรมปศุสัตว, 2547)  สวนหญาพลิแคททูลั่มอยูในเกณฑดี คือ มีสีเขียวอมเหลือง มีกลิ่น

หอมเปรี้ยวคลายกลิ่นผลไมดอง เน้ือแนน และมีความเปนกรดเปนดาง 5.47 สําหรับลักษณะทางเคมี พบวา ปริมาณ

แอมโมเนียมไนโตรเจนของหญาแตละพันธุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยปริมาณแอมโมเนียม

ไนโตรเจนของหญาพลิแคททูลั่มมคีาสูงท่ีสุด 9.19 เปอรเซ็นต และหญาเนเปยรแคระมีปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนต่ํา

ท่ีสุด 7.02 เปอรเซ็นต สวนกรดแลคติคของหญาแตละพันธุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยคากรด

แลคติคของหญาเนเปยรแคระมีคาสูงท่ีสุด 5.90 เปอรเซ็นต และหญาพลิแคททูลั่มมีคาต่ําท่ีสุด 2.04 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) 

ในการศึกษาครั้งน้ีหญาเนเปยรแคระเทาน้ันท่ีมีความเปนกรดเปนดางเหมาะสม สวนหญาพันธุอ่ืนๆ มีความเปนกรด    

เปนดางคอนขางสูง เน่ืองจากคาความเปนกรดเปนดางตามมาตรฐานของกรมปศุสัตวอยูระหวาง 3.5 – 4.2 (กรมปศุสัตว, 

2547) สวนคาแอมโมเนียมไนโตรเจนของหญาแตละพันธุก็มีคาอยูอยูในเกณฑมาตรฐานของหญาหมักคุณภาพดีท่ีมี

ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนนอยกวาและเทากับ 11 เปอรเซ็นต (Carpintero et al., 1969) สําหรับคากรดแลคติคซึ่ง

เปนกรดท่ีชวยรักษาคุณภาพหญาหมกัของหญาแตละพันธุในการศึกษาครั้งน้ีมีคาต่าํกวาการศึกษาอ่ืนๆ (บุญสง และคณะ, 

2555; เสมอใจ และคณะ, 2554) อาจเปนเพราะวาในกระบวนการหมักครั้งน้ีไมไดมีการเติมกากนํ้าตาลซึ่งเปนอาหาร

แบคทีเรียท่ีสรางกรดแลคติคหรือผสมแบคทีเรียกรดแลคติคลงไปชวยในการหมักทําใหคากรดแลคติคท่ีวิเคราะหไดมีคา

ต่ํากวาการศึกษาของบุญสง และคณะ (2555) และเสมอใจ และคณะ (2554) 
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ตารางท่ี 1 คุณภาพของหญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง หญาพลิแคททูลั่ม และหญารูซี่หมักท่ีอายุการเก็บรักษา  

2 เดือน 

ลักษณะ 
ชนิดพืชอาหารสัตวหมัก C.V. 

(%) เนเปยรแคระ กินนีสีมวง พลิแคททูลั่ม รูซี ่
ลักษณะกายภาพ 
สี 
 
กลิ่น 
 
 
เน้ือสัมผัส 
 
ความเปนกรดเปนดาง 
 

 
เหลืองอมเขียว 

 
หอมคลายผลไม

ดอง 
 
แนน  สภาพเดมิ 

 
4.07c 

 
เหลืองอมเขียว 

 
หอมคลาย 
ผลไมดอง 

 
แนน  สภาพเดมิ 
 

4.64b 

 
เขียวอมเหลือง 

 
หอมคลาย 
ผลไมดอง 

 
แนน  สภาพเดมิ 
 

5.47a 

 
เหลืองอมเขียว 

 
หอมคลาย 
ผลไมดอง 

 
แนน  สภาพเดมิ 

 
4.52b 

 
 
 
 
 
  
 
 
4.79 

ช้ันคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก  
ลักษณะทางเคมี 
แอมโมเนียมไนโตรเจน (%) 
กรดแลคติค (%) 

 
7.02c 
5.90a 

 
7.98b 
2.99b 

 
9.19a 
2.04d 

 
8.21b 

2.71c 

 
4.12 
4.51 

คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรกํากับตางกันในสดมภเดียวกันมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติเมือ่เปรียบเทียบ        โดย

วิธี DMRT ท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 เปอรเซ็นต  

 

 2. องคประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตวหมัก เมื่อนําหญาอาหารสัตวหมักท้ัง 4 ชนิดไปวิเคราะหเพ่ือหา

องคประกอบทางเคมี พบวาหญาแตละชนิดมีองคประกอบทางเคมีท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

โปรตีนรวมเปนองคประกอบทางเคมีท่ีสําคัญในหญาอาหารสัตว โดยหญาเนเปยรแคระมีโปรตีนรวมสูงท่ีสุด 11.27 

เปอรเซ็นต สวนหญาพลิแคททูลั่มมีโปรตีนรวมต่ําท่ีสุด 7.15 เปอรเซ็นต หญากินนีสีมวงมีวัตถุแหงสูงท่ีสุด 25.25 

เปอรเซ็นต หญาพลิแคททูลั่มมีผนังเซลลสูงท่ีสุด 45.14 เปอรเซ็นต  สวนหญาเนเปยรแคระมีผนังเซลลต่ําท่ีสุด 34.99 

เปอรเซ็นต หญาพลิแคททูลั่มมีลิกโนเซลลูโลสสงูท่ีสุด 69.69 เปอรเซ็นต สวนหญาเนเปยรแคระมีลิกโนเซลลูโลสต่ําท่ีสุด 

60.92 เปอรเซ็นต หญาพลิแคททูลั่มมีลิกนินสูงท่ีสุด  3.93 เปอรเซ็นต สวนหญาเนเปยรแคระมีลิกนินต่ําท่ีสุด 3.04  

เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 2) 

 เมื่อพิจารณาคุณภาพรวมกับองคประกอบทางเคมีแลวพบวา หญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง และหญารูซี่

หมักท่ีมีอายุการเก็บรักษา 2 เดือน เหมาะสมท่ีจะนํามาหมักเพ่ือใชเปนอาหารหยาบไวใชสําหรับเลี้ยงสัตวเค้ียวเอ้ืองยาม

ขาดแคลนอาหารเลี้ยงสัตว 
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ตารางท่ี 2 องคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรแคระ หญากินนีสีมวง หญาพลิแคททูลั่ม และหญารูซี่หมักท่ีอายุ       

การเก็บรักษา 2 เดือน 

องคประกอบทาง

เคม ี

ชนิดพืชอาหารสัตวหมัก C.V. 

(%) เนเปยรแคระ กินนีสีมวง พลิแคททูลั่ม รูซี ่

วัตถุแหง (%) 

โปรตีนรวม (%) 

ผนังเซลล (%) 

ลิกโนเซลลโูลส (%) 

ลิกนิน (%) 

22.29b 

11.27a 

34.99d 

60.92c 

 3.04c 

25.25a 

 9.07b 

39.82b 

62.56b 

 3.26b 

22.73b 

 7.15c 

45.14a 

69.69a 

 3.93a 

22.60b 

 9.37b 

37.31c 

62.41b 

 3.35b 

7.36 

10.85 

1.25 

1.13 

3.38 

คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรกํากับตางกันในสดมภเดียวกันมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติเมือ่เปรียบเทียบ        โดย

วิธี DMRT ท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 เปอรเซ็นต  

ขอเสนอแนะ 
 คุณภาพและองคประกอบทางเคมีของหญาอาหารสัตวหมักท่ีวิเคราะหแตละชนิด ไดจากหญาท่ีหมักเพียงครั้ง

เดียวซึ่งไมไดเปนคาเฉลี่ยจากการหมักเก็บขอมูลหลายๆ ครั้ง อยางไรก็ตามผูสนใจสามารถเก็บขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูล

พ้ืนฐานสําหรับการวิจัยหญาอาหารสัตวหมักในจังหวัดสงขลาไดตอไปในอนาคต  
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