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ของเปลือกล าไยหมกัร่วมกับหญ้ากินนี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ คุณค่าทางอาหาร และการแตกตัวของโภชนะของเปลือกล าไยหมัก
ร่วมกับหญ้ากินนี ใช้แผนการทดลองแบบ 4×2 แฟคทอเรี่ยลแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 2 ปัจจัยคือ ระดับของ
เปลือกล าไย (100 80 60 และ 40%) และการเสริมกากน  าตาลเป็นสารช่วยหมัก (ไม่เสริมและเสริม)               
ผลการศึกษาพบว่าพืชหมักจากเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้ากินนีมีคะแนนประเมินลักษณะทางกายภาพ
อยู่ในเกณฑ์พืชหมักท่ีดีและมีค่า pH ทีเ่หมาะสม การเพ่ิมระดับหญ้ากินนีมีผลให้เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง (DM) 
ของพืชหมักลดลงอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ค่าเฉลี่ยเยื่อใยรวม (CF) เยื่อใยผนังเซลล์ (NDF) 
และ ลิกโนเซลลูโลส (ADF) มีค่าเพ่ิมขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ค่าเฉลี่ยโปรตีน (CP)                   
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การแตกตัวของโภชนะในพืชหมักจากเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้ากินนี 
มีค่าเพ่ิมขึ นเมื่อชั่วโมงแช่บ่มนานขึ น (24 ชั่วโมงเป็น 48 ชั่วโมง) แสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน
สามารถใช้ประโยชน์จากโภชนะในเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้ากินนีได้ โดยเปอร์เซ็นต์ การแตกตัวของ
วัตถุแห้ง โปรตีน และ ลิกโนเซลลูโลส ของพืชหมักมีค่าเพ่ิมขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเพ่ิมระดับ                
หญ้ากินนี (P<0.05) 

ค าส าคัญ : เปลือกล าไย คุณค่าทางอาหาร การแตกตัวของโภชนะ 

Abstract 

  Physical characteristics, nutritive value and degradability of ensiled longan 
peel with different level of guinea grass was study using 4×2 factorial arrangement in CRD 
with 4 levels of longan peel (100, 80, 60 and 40%) and 2 levels of molasses (no supplement 
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and supplement). The results showed that physical characteristics and pH of silage from 
longan peel with guinea grass were in good condition.The increase in the guinea grass level 
had a significant effect on the decrease in the dry mater (P<0.01) but increase in the ash, 
crude fiber, neural detergent fiber (NDF) and lignocellulose (ADF) (P<0.05) and no effect 
found on the crude protien. It was also found that the longer period of incubation resulted 
in the increase degradability of ensiled longan peel with guinea grass. Moreover, the 
increase in the guinea grass levels had a significant effect on the increase digestibility of 
dry matter, crude protien and lignocellulose (ADF) (P<0.05) 

Keywords : longan peel, nutritive value, degradability 
 

บทน า 

 ล าไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจส าคัญที่รัฐบาลจัดให้
อยู่ ในกลุ่ มสินค้ า เพื่ อการส่งออก ทั ง ในรูปล าไย              
สด อบแห้ง แช่แข็ง และล าไยกระป๋องโดยมีมูลค่าการ
ส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาท เนื่องจากเนื อล าไยมี
คุณค่าทางอาหารสูง ผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคกันมากทั ง
ในรูปล าไยสดและผลิตภัณฑ์จากล าไย แต่การแปรรูป
ล าไยก็ท าให้มีเศษเหลือ คือ เปลือกและเมล็ดจ านวน
มาก จากรายงานของกรมการค้าภายใน (2555) 
รายงานว่า ในปเีพาะปลูก2554 ผลผลติล าไยตลอดทั งปี
มีปริมาณเป็น 772,100 ตัน โดยร้อยละ80 ของผลผลิต
ในประเทศมาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย ล าปาง ตาก พะเยา แพร่ 
และน่าน คิดเป็น593,440 ตัน จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
และเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมากเป็น 3 อันดับ
แรกมีปริมาณผลผลติ 265,455 ตัน , 204,445 ตัน และ 
48,690 ตัน ตามล าดับ และจากรายงานของ สุธาทิพย์ 
(2553) พบว่า เปลือกล าไยมีวัตถุแห้ง 35.48% และใน
วัตถุแห้งของเปลือกล าไยมีอินทรียวัตถุ  88.12% 
โปรตีน 6.94% เยื่อใยของผนังเซลล์พืช (NDF) 53.56% 
และ ลิกโนเซลลูโลส (ADF) 45.22% ตามล าดับ จึงมี
ความเป็นไปได้ในการน าเปลือกล าไยมาเป็นอาหารโค 
แต่การที่เปลือกล าไยมีความชื น และมีคาร์โบไฮเดรตที่
ย่อยง่ายสูง ก็เป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งในการน ามาใช้ 

เพราะจะเน่าเสียได้ง่ายดังนั นการเก็บรักษาเปลือกล าไย
โดยวิธีการหมักก่อนน ามาใช้เป็นอาหารโคจึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจการศึกษาในครั งนี จึงเป็นการศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพ คุณค่าทางอาหาร การแตกตัวของโภชนะ
ของเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้ากินนีในระดับต่างๆ 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์
จากเปลือกล าไยเป็นแหล่งอาหารหยาบของสัตว์เคี ยวเอื อง
ต่อไป 

วิธีการวิจัย 

 น าเปลือกล าไยจากโรงงานแปรรูปล าไยอบแห้ง
อ า เภอบ้านโฮ่ง จั งหวัดล าพูน มาคัดแยกเอาสิ่ ง
ปลอมปนและเมล็ดล าไยออกโดยใช้ตะแกรงร่อน ก่อน
น ามาหมักร่วมกับหญ้ากินนีในระดับตา่งๆ ตามแผนการ
ทดลองแบบ 4×2 Factorial in CRD ประกอบด้วย 2 
ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 คือ ระดับของเปลือกล าไย (100, 80, 
60 และ 40%)และปัจจัยที่ 2 คือ การเสริมและไม่เสริม
กากน  าตาล(2% โดยน  าหนัก) เป็นสารช่วยหมัก กลุ่ม
ทดลองมี 8 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 เปลือกล าไย 100 หญ้ากินนี 0%  
(100 : 0) 
 กลุ่มที่ 2 เปลือกล าไย 80% หญ้ากินนี 20% 
(80 : 20) 
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 กลุ่มที่ 3 เปลือกล าไย 60% หญ้ากินนี 40% 
(60 : 40) 
 กลุ่มที่ 4 เปลือกล าไย 40% หญ้ากินนี 60% 
(40 : 60) 
 กลุ่มที่ 5 เปลือกล าไย 100%หญ้ากินนี 0%   
(100 : 0)+ กากน  าตาล 
 กลุ่มที่ 6 เปลือกล าไย 80% หญ้ากินนี 20% 
(80 : 20)  + กากน  าตาล 
 กลุ่มที่ 7 เปลือกล าไย 60% หญ้ากินนี 40% 
(60 : 40)  + กากน  าตาล 
 กลุ่มที่ 8 เปลือกล าไย 40%หญ้ากินนี 60% 
(40 : 60)+ กากน  าตาล  

 ตัดหญ้ากินนีที่มีอายุ 12 สัปดาห์ จากแปลงพืช
อาหารสัตว์ของสาขาโคนมและโคเนื อ คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยตัดให้สูงจาก
พื นดินประมาณ 10 เซนติเมตรน ามาสับโดยใช้เครื่อง
สับให้มีขนาด 2-4 เซนติเมตรแล้วน าหญ้ามาคลุกเคล้า
กับเปลือกล าไยตามอัตราส่วนที่ก าหนด บรรจุในถุงด า
ซ้อนกัน 2 ถุงขนาด 25 x 30 นิ ว จ านวน 4 ถุง ๆ ละ 
20 กก./กลุ่มการทดลอง ดูดอากาศภายในถุงโดย
เครื่องดูดอากาศออกให้มากที่สุด จากนั นปิดปากถุง
และน าไปเก็บไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 21 วัน เมื่อครบ
ก าหนดเปิดถุง พร้อมสุ่มตัวอย่างจาก 5 จุดในแต่ละถุง 
โดยสุ่มจากบริเวณด้านบน กลางและด้านล่างของ           
ถุงหมัก รวมประมาณ 1,000 กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
แบ่งตัวอย่าง 500 กรัม เพื่อน าไปตรวจและประเมิน
ลักษณะทางกายภาพตามหลักเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมัก (วารุณี และคณะ, 2547)
ตัวอย่างที่เหลือน ามาอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 
600C เป็นเวลา 3 วัน หรือจนตัวอย่างแห้งแบ่งตัวอย่าง
ที่อบแห้งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่  1 บดตัวอย่างผ่าน
ตะแกรงขนาด 1 มม. น าไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร
แบบประมาณ (Proximate analysis) ตามวิธีการของ 
AOAC (1998) วิเคราะห์เยื่อใยของผนังเซลล์ (NDF) 
และลิก-โนเซลลูโลส (ADF) ตามวิธีการของ Goering 
and Van Soest (1970) ชุ ดที่  2 บดตั ว อย่ า ง ผ่ า น

ตะแกรงขนาด 2 มม. น าไปศึกษาค่าการแตกตัวของ
โภชนะ โดยวิธี In vitro True Digestibility (IVTD) ใน
ชุดกระเพาะหมักเทียม โดยใช้เครื่อง ANKOM DaisyII 
(ANKOM technology Corp., Fairpot, NY) ซึ ่ง
ดัดแปลงจากวิธีของ Holden (1999) โดยช่ังน  าหนัก
ตัวอย่างอาหารใส่ถุง Filter Bags ขนาด 5 × 7 ซม.               
ถุงละ 1.5 - 2 กรัม จ านวน 12ถุง/ตัวอย่าง จากนั นน า
ถุงบรรจุตัวอย่างอาหารมาใส่โถที่มีการปรับสภาพจาก
สารละลาย แล้วใส่คาร์บอนไดออกไซด์ให้คล้ายกับ
สภาพในกระเพาะรูเมน โดยแต่ละโถใส่ถุง Filter Bag 
ได้ 24 ถุง แช่ตัวอย่างในโถเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และ 48  
ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดเวลาน าตัวอย่างออกจากโถแล้ว
น าไปอบให้แห้งเพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารต่อไป 
ข้อมูลที่ ได้จากการทดลองน ามาวิ เคราะห์ความ
แปรปรวน ตามแผนทดลองแบบ 4x2 Factorial in 
CRDและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองโดยวิธี 
Duncan’s New Multlple Range Test (DMRT) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ลักษณะทางกายภาพ 
 พบว่าลักษณะทางกายภาพของเปลือกล าไย
หมักร่วมกับหญ้ากินนีทุกกลุ่มการทดลอง มีลักษณะ
ส่วนประกอบเป็นชิ นที่สมบูรณ์ เปลือกและเมล็ดล าไย      
มีสีคงเดิมคือสีน  าตาลทอง และหญ้ากินนีมีสีน  าตาลปน
เขียว มีกลิ่นหอมของหญ้าหมักมีรสเปรี ยว และมีความ
ช่ าน  ามากน้อยขึ นอยู่กับปริมาณของหญ้ากินนีและการ
เสริมกากน  าตาล ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ
ของเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้ากินนี โดยการให้
คะแนนทางกายภาพ พบว่าทุกกลุ่มมีคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก (20 – 24 คะแนน) ซึ่งสอดคล้องกบั วารุณ ี
และคณะ (2547) ที่กล่าวว่าเกณฑ์คะแนนพืชหมัก
ระดับดีมากควรอยู่ที่ 20-25 คะแนน (ตารางที่ 1) 
 พืชหมักมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) กลุ่มที่ไม่เสรมิ
กากน  าตาลมีค่าpH ต่ ากว่ากลุ่มที่ เสริมกากน  าตาล 
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เ ท่ ากั บ  3.52 3.74, 3.89 4.11 และ3.55 3.63 3.83 
4.04 ต ามล าดั บ  ค่ า  pH ที่ ล ดล ง ในกลุ่ มที่ เ ส ริ ม
กากน  าตาลเป็นผลจากการที่จุลินทรีย์ใช้กากน  าตาลเป็น
แหล่งพลังงานในการเจริญเติบโตและสามารถผลิตกรด
ได้เร็วขึ น (วิศิษฐ์พร , 2544) นอกจากนี พบว่าค่า pH 
ของพืชหมักมีค่าสูงขึ นเมื่อเพิ่มหญ้ากินนีซึ่งน่าจะเป็นผล
จากเปลือกล าไยมีความชื นและพลังงานจากน  าตาล               
ที่เหลือจากการแยกเอาเนื อออกจากเปลือกและเมล็ด 
ซึ่งจุลินทรีย์สามารถน าไปใช้สร้างกรดแลคติคได้เมื่อเพิ่ม
ระดับของหญ้ากินนีจึงมีผลให้แหล่งพลังงานจากน  าตาล
จากเปลือกล าไยลดลงด้วย สอดคล้องกับรายงานของ 
พาวิน (2543) รายงานว่า เนื อล าไยมีน  าตาลกลูโคส 
น  าตาลฟรุคโตส และน  าตาลซูโครส เป็นองค์ประกอบ 
ซึ่งส่งเสริมให้จุลินทรีย์ผลิตกรดได้มากขึ น และรายงาน
ของ บุญส่ง และคณะ(2555) ที่กล่าวว่าพืชหมักจาก
หญ้ากินนีมีค่า pH ค่อนข้างสูง (4.73)  
 
องค์ประกอบทางเคมี 
 จากผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง (DM) ของพืชหมัก ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อลดระดับ
ของเปลือกล าไย เป็นผลจากเปลือกล าไยมีเปอร์เซ็นต์
วัตถุแห้งสูงกว่าหญ้ากินนีสอดคล้องกับรายงานของ 
Sruamsiri and Silman (2012) ได้รายงานว่า วัตถุ
แห้งของเปลือกล าไยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.72% ในขณะ
ที่ Fleischer et al. (1996) รายงานว่าวัตถุแห้งของ
หญ้ากินนีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ23.39%ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
เยื่อใยรวม (CF) เยื่อใยผนังเซลล์ (NDF) และ ลิกโน
เซลลู โลส (ADF) ของพืชหมักมีค่า เพิ่มขึ นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อระดับของหญ้ากินนี
เพิ่มขึ น ซึ่ง Sruamsiri and Silman (2012) รายงาน
จากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของเปลือกล าไย
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเยื่อใยรวม(CF) เยื่อใยผนังเซลล์(NDF) 
และลิกโนเซลลูโลส(ADF)เท่ากับ23.43%, 54.24% 
และ 41.86% ในวัตถุแห้ง ตามล าดับซึ่งมีค่าต่ ากว่า
หญ้ากินนีสอดคล้องกับรายงานของAganga and 
Tshwenyane (2004) กล่าวว่าหญ้ากินนีมีค่าเฉลี่ยเยื่อ

ใยรวม41.70%และบุญส่ง และคณะ(2555) รายงานว่า
หญ้ า กิ นนี มี ค่ า เ ฉลี่ ย เ ยื่ อ ใ ย ผนั ง เ ซลล์  72.90% 
นอกจากนี เสมอใจ และคณะ(2554) รายงานว่าหญ้า
กินนีมีค่าเฉลี่ยลิกโนเซลลูโลส 45.35% ส าหรับค่าเฉลี่ย
โปรตีน (CP) ของพืชหมักทุกกลุ่มไม่แตกต่างทางสถิติ
(P>0.05)เนื่องจากค่าเฉลี่ยโปรตีนของหญ้ากินนีและ
เปลือกล าไยมีค่าใกล้เคียงกันสอดคล้องกับรายงานของ 
Aganga and Tshwenyane (2004)  ร า ย ง า น ว่ า 
ค่าเฉลี่ยโปรตีนรวมของหญ้ากินนีที่ตัดประมาณ 12 
สัปดาห์ มีค่า 7.20%และสุธาทิพย์ (2553) รายงานว่า
ค่าเฉลี่ยโปรตีนของเปลือกล าไยเท่ากับ 6.94% (ตาราง
ที่ 2) 
 นอกจากนี ยังพบว่า ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์วัตถุแหง้ 
(DM) ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) เมื่อเสริมกากน  าตาล ซึ่งอาจเป็นผลจาก
กากน  าตาลเป็นแหล่งพลังงานในการเจริญเติบโตและ
เพิ่มจ านวนของจุลินทรีย์ และอาจเป็นไปได้ว่าในกลุ่มที่
ไม่เสริมกากน  าตาลมีปริมาณน  าตาลไม่เพียงพอส าหรับ
ให้จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติคและกรดอะซิติค ใน
กระบวนการหมัก ส่งผลให้จุลินทรีย์ใช้โภชนะจากพืช
หมักในการผลิตกรดแทน สอดคล้องกับ Bustos et al. 
(2005) พบว่าในกรณีที่ไม่มีหรือมีน  าตาลกลูโคสไม่
เพียงพอ แบคทีเรีย Lactobacillus pentosusสามารถ
ผลิตกรดแลคติคและกรดอะซิติคได้ โดยการใช้น  าตาล
เพนโตสจากเฮมิเซลลูโลสแทนได้ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มที่ไม่
เสริมกากน  าตาลมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้งต่ า 

การแตก ตัวของ โภชนะ โดยวิ ธี  in vitro true 
digestibility (IVTD) 
 พบว่า ค่าการแตกตัวของโภชนะ (วัตถุแห้ง 
โปรตีน และลิกโนเซลลูโลส)ของพืชหมักมีค่าสูงขึ นเมื่อ
ช่ัวโมงแช่บ่มนานขึ น (จาก 24 ช่ัวโมง เป็น 48 ช่ัวโมง)
ในช่ัวโมงที่ 24 และ 48 พบว่าค่าการแตกตัวของวัตถุ
แห้งเพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อ
ระดับของหญ้ากินนีเพิ่มขึ น (ตารางที่ 3) โดยกลุ่มที่ใช้
เปลือกล าไย 40% มีค่าการแตกตัวของวัตถุแห้งสูงที่สุด 
ซึ่งเป็นผลจากโภชนะที่ย่อยง่ายในหญ้ากินนีสูงกว่า
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เปลือกล า ไย และอาจเป็นไปได้ว่ า เปลือกล าไย                
มีส่วนประกอบของลิกนินที่ย่อยไม่ได้อยู่สูงสอดคล้อง
กับ เทอดชัย (2548) ที่รายงานว่าลิกนินส่วนใหญ่จะพบ
ในส่วนท่ีแข็งของพืช เช่นเปลือก ซัง หรือส่วนท่ีเป็นเยื่อ
ใยของล าต้น ลิกนินเป็นสารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรท 
สามารถทนทานต่อการย่อยของกรด และไม่มีเอนไซม์
ของสัตว์ชนิดใดที่สามารถย่อยได้การลดระดับของ
เปลือกล าไยจึงน่าจะส่งผลให้ค่าการแตกตัวของวัตถุ
แห้งเพิ่มขึ น  
 ค่าการแตกตัวของโปรตีนในช่ัวโมงท่ี 24 และ 
48 เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อ
ระดับของหญ้ากินนีเพิ่มขึ น ซึ่งจากรายงานของ Ngo 
and Hans (2001) ที่ได้ศึกษาค่าการแตกตัวของโปรตนี
ของหญ้ากินนีในโคสาวพันธุ์โฮลสไตน์ พบว่ามีค่าการ
แตกตัวของโปรตีนเท่ากับ 63.02% ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่า
เปลือกล าไยจากรายงานของ Sruamsiri and Silman 
(2012) ซึ่งมีค่าการแตกตัวของโปรตีนของเปลือกล าไย
ในช่ัวโมงท่ี 24 และ 48 เท่ากับ 31.29% และ 39.89% 
ตามล าดับ เมื่อเพิ่มระดับของหญ้ากินนีจึงน่าจะส่งผล
ใหก้ารแตกตัวของโปรตีนเพิ่มขึ น 
 ค่าการแตกตัวของลิกโนเซลลูโลสในช่ัวโมงที่ 
24และ 48 เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
เมื่อระดับของหญ้ากินนี เพิ่มขึ น เนื่องจากลิกโน
เซลลูโลสคือส่วนที่เป็นลิกนิน และเซลลูโลสซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่าเปลือกล าไยมีส่วนประกอบของลิกนินสูงซึ่ง
เทอดชัย (2548) กล่าวว่าลิกนิน สามารถทนทานต่อ
การย่อยของกรด และไม่มีเอนไซม์ของสัตว์ชนิดใดที่
สามารถย่อยได้การลดระดับของเปลือกล าไยจึงน่าจะ
ส่งผลให้ค่าการแตกตัวของลิกโนเซลลูโลสเพิ่มขึ น 

สรุปผลการวิจัย 

 ลักษณะทางกายภาพของพืชหมักจากเปลือก
ล าไยหมักร่วมกับหญ้ากินนีในระดับต่าง ๆ มีคะแนน
การประเมินลักษณะทางกายภาพของทุกกลุ่มการ
ทดลองมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์พืชหมักที่ดี  (20 – 24 
คะแนน) ด้านองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกล าไย

หมักร่วมกับหญ้ากินนี พบว่าเมื่อเพิ่มระดับหญ้ากินนี 
เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง (DM) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) แต่ เยื่อใยรวม (CF) เยื่อใยผนังเซลล์ 
(NDF) และ ลิกโนเซลลูโลส (ADF) ของพืชหมักมีค่า
เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และไม่มีผล
ต่อค่าเฉลี่ยโปรตีน (CP) ในวัตถุแห้ง  
 ค่าการแตกตัวของโภชนะ (วัตถุแห้ง โปรตีน
และลิกโนเซลลูโลส) ของพืชหมักเพิ่มขึ นเมื่อช่ัวโมงแช่
บ่มนานขึ นจาก 24 ช่ัวโมงเป็น 48 ช่ัวโมง แสดงให้เห็น
ว่าจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนสามารถใช้ประโยชน์จาก
โภชนะในพืชหมักจากเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้า
กินนีได้ แต่เปอร์เซ็นต์การแตกตัวของวัตถุแห้ง (DM) 
ค่าเฉลี่ยโปรตีน (CP) และ ลิกโนเซลลูโลส (ADF) ของ
พืชหมักมีค่าเพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเพิ่ม
ระดับหญ้ากินนี (P<0.05) 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ 
คุณค่าทางโภชนะและการแตกตัวของโภชนะของพืช
หมัก พบว่าควรใช้เปลือกล าไย 40% ในพืชหมัก และ
การใช้กากน  าตาลตาลเป็นสารช่วยหมักสามารถช่วย
เพิ่มคุณภาพของพืชหมักได้ 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้ากนินีในระดับต่าง ๆ 
ลักษณะ

ทาง
กายภาพ 

ไม่เสริมกากน  าตาล เสริมกากน  าตาล P value 
เปลือกล าใย

100% 
เปลือกล าใย

80% 
เปลือกล าใย

60% 
เปลือกล าใย

40% 
เปลือกล าใย

100% 
เปลือกล าใย

80% 
เปลือกล าใย

60% 
เปลือกล าใย

40% 
 
A 

 
B 

 
A*B 

สี เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง เหลืองอมเขียว เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง    
กลิ่น หอมคล้าย

ผลไม้ดอง 
หอมคล้าย
ผลไม้ดอง 

หอมคล้าย
ผลไม้ดอง 

ฉุนเล็กน้อย หอมคล้าย
ผลไม้ดอง 

หอมคล้าย
ผลไม้ดอง 

หอมคล้าย
ผลไม้ดอง 

หอมคล้าย
ผลไม้ดอง 

   

เนื อสัมผัส แน่นคงสภาพ
เดิม 

แน่นคงสภาพ
เดิม 

แน่นคงสภาพ
เดิม 

แน่นคงสภาพ
เดิม 

แน่นคงสภาพ
เดิม 

แน่นคงสภาพ
เดิม 

แน่นคงสภาพ
เดิม 

แน่นคงสภาพ
เดิม 

   

คะแนนพืช
หมัก 

21.60 24.40 21.90 20.70 23.30 21.30 21.30 20.30    

pH 3.52A 3.74B 3.98C 4.11D 3.55A 3.63B 3.83C 4.04D 0.000 0.000 0.009 
ชั น

คุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    

หมายเหตุ : A-D  ค่าเฉลี่ยที่มีอกัษรก ากับต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(P<0.01) 
A = ระดับของเปลือกล าไย 
B = การเสริมกากน  าตาล  
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ตารางที่ 2  องค์ประกอบทางเคมขีองเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญา้กินนีในระดับต่าง ๆ 
 
 
รายการ 

ไม่เสริมกากน  าตาล เสริมกากน  าตาล P value 
เปลือกล าใย

100% 
เปลือกล าใย

80% 
เปลือกล าใย

60% 
เปลือกล าใย

40% 
เปลือกล าใย

100% 
เปลือกล าใย

80% 
เปลือกล าใย

60% 
เปลือกล าใย

40% 
 
A 

 
B 

 
A*B 

DM 38.49B 36.37C 35.49D 35.48D 39.21A 36.49C 36.45C 36.65C 0.000 0.000 0.004 
 % ของวัตถุแห้ง    
CP 7.62 7.59 7.56 7.64 7.64 7.63 7.66 7.59 0.986 0.475 0.605 
CF 38.81a 39.12ab 39.70ab 40.31ab 38.95a 39.49ab 39.67b 40.64b 0.019 0.538 0.969 
NDF 54.69A 55.74AB 55.74AB 56.65B 54.75A 55.47AB 55.86AB 56.93B 0.009 0.889 0.959 
ADF 41.28A 42.31AB 42.73AB 43.03B 41.28A 42.51AB 42.65AB 43.02B 0.008 0.933 0.991 
หมายเหตุ : a-d  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) 

A-D  ค่าเฉลี่ยที่มีอกัษรก ากับต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(P<0.01)    
A = ระดับของเปลือกล าไย 
B = การเสริมกากน  าตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 



 
 

 

57 

ตารางที่ 3 การแตกตัวของโภชนะในอาหารหยาบที่มเีปลือกล าไยหมกัหมักร่วมกับหญ้ากินนีในระดับตา่ง ๆ ในช่ัวโมงท่ี 24 และ 48 
%การแตก

ตัวของ
โภชนะ 

ไม่เสริมกากน  าตาล เสริมกากน  าตาล P value 
เปลือกล าใย

100% 
เปลือกล าใย

80% 
เปลือกล าใย

60% 
เปลือกล าใย

40% 
เปลือกล าใย

100% 
เปลือกล าใย

80% 
เปลือกล าใย

60% 
เปลือกล าใย

40% 
 
A 

 
B 

 
A*B 

 24 ชั่วโมง    
DM 33.29A 35.88CD 37.97DE 42.27F 32.71AB 35.08BC 36.61CD 39.89E 0.000 0.020 0.645 
CP 37.17A 38.51ABC 40.50C 44.58D 36.63A 37.70AB 39.78BC 40.51C 0.000 0.005 0.065 
ADF 46.44ab 46.20ab 45.45a 48.01b 45.22a 45.62a 45.52a 46.84ab 0.034 0.147 0.769 
 48 ชั่วโมง    
DM 49.90A 50.51A 52.99BCD 54.33D 50.98AB 51.08ABC 50.51A 53.17CD 0.000 0.323 0.055 
CP 51.75A 52.38A 52.87AB 54.16C 52.25A 52.54A 52.17A 53.85BC 0.000 0.755 0.451 
ADF 56.55a 56.60a 58.79ab 57.55ab 58.07ab 60.03b 59.32ab 60.15b 0.016 0.002 0.372 
หมายเหตุ : a-f  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) 

A-D  ค่าเฉลี่ยที่มีอกัษรก ากับต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(P<0.01)    
A = ระดับของเปลือกล าไย 
B = การเสริมกากน  าตาล 
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