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การใช้รงสีแกมมาปรบปรุงหัวเชื ้อหญ้ไหมัก 
Using Gamma Radiation for the Improvement of Silage Inoculant 

อาภร{พ วงษ์วิจารณ์1 นง)1ทา คุฌจัทร1 และฌัฐธขา เปียแดง2 
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บทคัดย่อ 
ในการอัดแยกแบกานริยที่สร้างกรดจากกัวอย่เงหญ้าและหญ้าหมักไต้!ชื้ททํ่งหมด 117 าอโช!ลท นบว่า 115 

ไอใชเททเป็นแบกท่เริขแลกดิท ชึ่งสร้างกรดไต้ในช่วงร้อยละ 0.36-2.05 และหมักนํ'!ตาท,กสูโกสแบบ Homofcrmcniative 
จากการทดสอบการสร้างกรดแลกคิกไต้อัดเชื้อ5ปร่างกสมกอรหัส T3-2-02 แสะเชื้อรูปแท่งรหัส T3-0-01 ไ,?เป็นหัว!ชื้อพสม 
ส)ยพันธุห่ทแม่ในการหมักหญ้า แสะเมึ่อนำเชื้อสายพันธุห่อแม่))งสองรหัสนาปงเขร้งสืแกมมาไต้อัดเลือกเชื้อทื่รอดชวิด 
และสร้างกรดไต้ถูงกว่าสายพันธุห่ทแม่หกังการทายรังสีรหัส T3-2-02 ทํ่งนมด 51 าอโช!ท)) ส่วนการทายรังสีรหัสเชื้อ T3-0-
01 ไต้ 58 ไอใช!ลท หลังจากทดสอบการเจริญแสะการสร้างกรดของเชื้อที่ไต้จ)กการทายรังสีทํ่งหนดจีงอัดเชื้อรูปร่าง 
กลมรหัส MC08 และเชื้อรูปแท่งรหัส MR04 ไวัเป็นหัวเชื้ทแศมเพอหมักหญ้า ในการทมักใซ้หญ้าแพงโกท) (Digitaria 
eriantha) ที่อาคุการอัด 50 วัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 6 ชุด โตขชุคที่ I เป็นชุดกวนๆม ชุดที่ 2 เดิมทากนํ้าตาลร้อยละ ง 
ชุคที่ 3 ไซ้หัว!ชื้อแสนสายพันธุห่อแม่ (T2-2-02 + T3-0-OI) ชุดที่ 4 ใซ้หัวเชื้อแสนส!ยพันธุที่ไต้จ!ทการทายรังสี (MC'08 + 
MR04) ชุดที่ 5 ไซ้หัวเชื้อส!ขพันธุห่อแม่ (T2-2-02+T3-O-OI) ร่วมอับกากนำตาลร้อยละ 4 ชุดที่ 6 ใซ้หัวเชื้อส)ยพันธุที่าต้จาก 
การทายรังสี (MR08+MR04) นเละกากนาตาลร้อขละ 4 ผลพบว่าการเดิมหัวเชื้อไม่ว่!จะเป็นหัวเชื้อสเยพันธุห่อแม่หรอหัว 
เชื้อที่ไต้จากการทายรังสีร่วมอับกากนํ"!ตาล (ชุดการทดลองที่ 5 และ 6) หริอการเดิมกากนาตาลแต่เหยงอย่างเดยา (ชุดการ 
ทดลองที่ 2) ไต้หญ้!หมักคุณภาพภ!ยไน I ลัปด)ห'ของ!าารหมัก นอ!าจากนการเดิมหัวเชื้อร่วมอับกากนาคาทาต้นญ้!หมักที่ 
มกรกระเหยไนเกณฑ์ที่เหมาะสม หญ้าหมักในชุดการทดลองที่มิการเดิมหัวเชื้กพบว่ามิคุณภาพดกว่าหญ้!หมักชุดทวบคุม 
นอกจากนิ๋ย้งพบว่าหญ้าหมักชุดหใซ้หัวเชื้อที่าต้จากการทายรังสีการหมักเกิด!รึวกว่าและมิปริมาณกรดแลกดิกถูงกว่าหญ้า 
หมักที่ใซ้หัวเชื้อสายพันธุห่อแม่ 

คำสั้!กัญ: หญ้าหมัก รังสีแกมม! หัวเชื้อ หญ้!แพงใกล! 

Abs t rac t 

A total of 117 acid producing bacteria were isolated from grass and silage samples. Almost all isolates, 115 
isolates posses homofertnentative fermeniaiion. All isolates produced lactic acid เท a range of 0.36-2.05V From their 
growth and their ability in producing lactic acid, two isolates, a coccus (T3-2-02) and a rod (T3-0-0I) were selected for a 
mixed wild type strains for silage inoculant. After irradiation the wild type strains with gamma ray. 51 and 58 isolates of 
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high acid producer were selected from T3-2-02 and T3-0-0I strains, respectively. After testing the growth characteristics 
and the acid productivity, a coccus strain. MC08 and a rod strain. MR04 were ehoosen as a mixed irradiated starter culture 
strains for grass silage fermentation using a 50 days old Pangola grass (Digitariu eriantha). The experiment was div ided 
into 6 treatments. Treatment I was the control. Treatment 2. 4% molasses พนร added to the grass Treatment 3. a mixed 
wild type strains (T3-2-02 + T3-0-0I) was inoculated into the grass. Treatment 4. a mixed irradiated strains (MC08 + 
MR04) was used. Treatment 5. a mixed wild type strains was used and supplemented with 4®o molasses. Treatment 6. a 
mixed irradiated strain was added and supplemented with 4°0 molasses. The results showed that a qualified silage can be 
obtained within a week from either the treatment inoculated with starter culture together with 4% molasses (T5 & T6) or 
the treatmeni supplemented with 4° (1 molasses alone (T2). Further more, silage of the treatments that using starter culture 
supplemented with 4% molasses gave volatile ucid in a required quantity. Silage of the treatments that inoculated either 
with a wild type or a mixed irradiated starter culture posses better quality than the control treatment. Further more silage 
that used irradiated starter culture showed a faster fermentation and higher lactic acid production than the silage that used 
w ild type starter culture 

Kev words: Silage. Gamma radiation. Starter culture. Pangola grass. Digitaria eriantha 

ประ๓ศไทยใบปิมันมีเทนดรกร(รเทยงสัตว์มากกว่า 2.4 ส่านดรัวเริทน เททาะสัต limrว 10องมีจำนวนมากกว่า 
8.8 ส่านต้ว การเทยงไกนมแทะไกเนึ่อมีแนวใน้มสู!ชื้นทุกปีน้บดํ่งแต่ใใ 2541 เป็นต้นมา ตามนไทนายส่งเทริมการเทยงสัตว่ 
ขทงประเทศ (ประมาททกรประจำปี 2547. กรมปคุสัตา) เกนตรกรไทยมักประสบปิญห!การข!ตแกทนทขอาหารสัตา 
ในข่วงฤดูแส่ง หญ้าหมักรงเป็นอกทางเทอกหนงที่สานารทผลิตและเกึบเป็นเสปิยงสัตว่ส่ารองไ?ใช้ในยานขาต!เกทน ร่างร' 
หญ้าหมักเตรขมไต้•ากการน้าห*อาหารสัต?*นิดต่างๆ ที่มีแทผลิตถูงในๆ{วงฤดูฝนมาหมักในสภาวะที่าม่มอากาศส่ายาใร่การ 
ต่)งา (Weinberg and Ashbell. 2003) แทะ(กนรกพทเญ้าหมักนา?ทนสภาทกวานเป็นกรดแทะมกว!บชื้นสูงานที่,าม่มีอาท-าศ 
ชื้งการเทแทนอมทีขา?ในสักนณะนิ ส่วนประกอนต่างๆรวมทํ่งคุณกำทางอาห!รถูญเสียน้อยที่สูดและขังมีคุณค่!ทเงอาหาร 
เทยนเท่าหญ้าสต ส1ม1รทแาบรักพาใ?ไต้เป็นเวลานานใตยยงดงสักพณะของอาหารสัตว์ทํ่งในแง่คุณค่าทางอบทรและ 
กวาน*อนกนของสัตว์(ทญ้าหมัก, 25441 ก!รหมักทขขังมีส่วนข่ายใบสัตาไต้รับส!รอาหารเทมมากชื้นเทราะมีคุณสนมัติ 
ที่ย่อยง่!ย ในการใช้ทขหมักทดแทนอาห!รใกนมในกัดร)ที่!หน1ะสมใหผทผลิตนมไม่!เตทต่!ง«1กการใช้อาหารตามปกติ 
(Sinclair el al. 2002) อย่างไรก็ดีหญ้าหมักย้งไม่เป็นที่นิยมในหม่!กพตรกรไทย อา91ป็น!ทราะยงขาดกวาม£ศวาน!ช้าใ•ถง 
กุน)!เระใยขนิรวมทํ๋งเหกนิกแทะว'ทการผลิต นอก9 เกนการผทตหญ้)หมักต้องใช้ระยะเวลาแทะตนทุนในการหมัก และใน 
กรณ๊กขเตกวานช้านาณูอ)จเศึ่ยงต่อการเน่แสีขและสัตว่ที่กนาเญ้าทมักอา9เสียงต่อโรกทาง(ตินอาหารอกต้วย 

การหมักหญ้าเที่ยวช้ทงกับก๊•กรรมของ^ลินาาริย์หลายสายทพธุ โดย!นหาะกธุ่มแบกทีเริยแลกติกขึ๋ง สามารท(•ริญ 
แทะสร้างทรตใต้ดีในสกาวะการบมักที่ไม่ม่อากาศ แทะอา•สร้างสารแบกเทอริใอข่น ที่มีผลยบยงการ!•ริญของ^ลินทไย่*นิต 
ค่างๆ 9U สามารท!•ริเบแข่1ขนแทะแย่!ทนที่กํบเชื้อ^ลินทริยเหท่านนรวนทํ่ง!เลินทรินก่อโรกที่ทนในหญ้!ตามเรรม*าติใต้ 
นอก91กนสัตว์ที่กนหญ้าหมัก•ะไต้รัน!ขลส่แบกทเริยแลกติกที่ยงมี*ไต ซึ่งทามเรกที่•ะ!ช้!ท่าทายบริอแย่งหนที่กัน์ชุลินทริย์ 

ค็ามํไ 



ก่อใรทในทำใสัของสัตว์แสัวยังส่งเสริมการเ«ริชุแดินใตของสัตวาด้อีกด้วข ในก!รศกนานั «งบุ่งท่ิ«ะทฒนา!ข้ือแบททํเรีขแททตก 
ทิ่กัดเสือกใด้ใดขวิธก!ร 0 รยริงที 1พึ๋อทิ่«ะใข้เป็นหัว!*อหญ้!หม้กทิ่ส!ม!รทย่นระขะเรท!ก!รหมัก ทดก!รเนัแทีขแทะเป็น 
นญ้าหมักทิ่ส่งเสริมทารเ®ริญ!ดิบโดของสัตว์ 

รุปกรอม!อะวิรกไรฑดออง 
เทา 0 งมอ 

1. เดรึ๋องชั่ง 3 ตำแทน'ง ( Balance GE-300 (AND. Japan) 
2. ภูปทอด1*0 (Lamiinar Flow. 36211-G-4: LAB CONCO. U.S.A) 
3. pH meter (Metrohm 713. Switzerland) 
3. เทรื่องเทวียงตทตะกอน (Refrigerated Centrifuge. Rotanta 46R : Mettieh Zentngugen. Germany) 
5. UV/VIS Spectrophotometer (Lambda. Perkin Elmer. USA) 
6. หม้อนึ่งทวามด้น (Autoclave AMA 240S: Astell Scientific) 
7. ภู้บ่ม (Incubator. Mcnmert) 
8. Vote* mixer ( genie G-560E. USA) 

4ปทรผ่แ0ะ1ครี0งนกัว 
1. เกรองแกัวและคุปทรณ'ทิ่ใ*ในการวิเทราะหทางเทมีแทะชุท*ววิทยา 
2. สารนานทิ่ใข้ในการวิเกราะหทางเทมและอาหารเลขงเขึ๋อทีาหร้บเพาะเลขงชุทนทรีย่ 
วิรท 11 ทดทอง 

การทัด 10 ทกแนททํ(รีนแททตก 

กัดแยกแบกท!รีขทิ่สร้างกรต«ใกตัวอย่างหญ้าแทะทญ้าหมักตัวอย่างต่าง ๆ ใดขวิธการ spread plate บนอาหาร 
MRS ทิ่ม CaCO, เข้มข้นร้อยทะ 0.5 (w/v) บ่มทึ่ 37° C เป็นเวลา 24 ชั่วโนง กัดแขกเทพาะใทโทนทึ่มบริเวณใสมาทำใหั 
บรีสูทธ๊บนอาหาร*นัดเดยวกัน แทะบ่มทิ่ชุณหภูม 37°c เป็นททา 18-24 ชั่วโมง เท่ํอศทนาทกพณะโทโทนั การตตทีแกรม 
£ปร'!ง ก!ร!รียงตัวของ!*ทล์ของแต่ทะไอโ*เทททิ่แยกได้ 9าทนั้นทดสอบทารทร้างเอนไ*ม้ทะตะเทส ด้วยสารทะทาย 
ใ «ใดรเ«น1ปอร'ออก'ใ*ด์เข้มข้นร้อขทะ 3 ทดสอบก!รหม้กนํ๋าตาลทถูใทสใบอ!ห!ร MRS ทิ่มหลอดด้ก 111* ใดขบ'มท่ิ 
คุณทภูม 37°c เป็นททา 24 ชั่วโมง 
การทดสอบการสร้างกรด 

บ่า!*อแบดทิเรีขแททดิกทิ่กัตแขทใด้มาทตสอบการสร้างกรดในอาทารเททว MRS ด้วยการาดเตรทด้วข 0.1 N 
NaOH ไ*ท?เนอล์ฟ่ทาทนเป็นอนดิเท!ตอร้แทะกานวณพาปรีมาณกรตแททดิกด้งทมการ 

Toial acidity as lactic acid (%) » ทวามเข้มข้น NaOH (M) X ปริมาตร NaOH ทิ่ใข้(ml) X 90.08 X 100% 
1 0 0 0 X 1 



ก!รง นทัง 3 แกน «1110 รก 1 รทดสอบเขํ่อ 

เคริยบเซทลแขวนทอยของแบคทีเริยแทคคิกแต่ละรหัสที่ค้คแยกและทดสอบแด้วว่าสร้!งกรคได้สิ ไทยใช้ Phosphate 
buffer pH 6.5 ปรบก่1 O.D. ไห้อยู่ใน*วง 0.5-0.6 ด้วยเกรองสเปกใดรใฟ่ไคมีเคอร้ที่ 600 น1โน!บดร ใส่!*อแ*วนทอขทงใน 
นทอด01 ยรังสีททอคทะ 5 มีทสิสิดร จำนวน 5 ททอค และน่าไปง!ยรังสีแกมม!ไดขผนแปรปริมาณรังสีใน*วง 0-4 กใทเกรย 
ใคขใช้เก J องงายรังสแกนมา Gamma cell 220 Excel ความแรงเรํ่มด้นเมึ๋อ เด้อนก้นย!ยน 2546 1ท่าก้บ 24 ทใททุริ ที่ 
สิ!ป้กง!นปรมาญเที่อส้นคิ จากพนทาปริมาณ!*ททที่รอด*วิดบนอาหาร MRS ที่เดม CaCO, บ่มที่ 37°c เป็นเวทา 48 ชั่วโมง 
แด้วค้คแยเนขอที่าด้«1 กการงายรังสี น่าให้บริคุทเร กำหนดรห้ท และป้าไปเลยงบนอ1ท1รแขง MRS ที่ผสม CaCO, บ่มใน 
anaerobic jar ที่ 37°c เป็นเวล 1 48 ชั่วในง แด้ววัคขนาค!ส้นผ่านทุนข์กทแของโคใทมี แทะขนาคเสันผ่านทุนขกทางของ 
clear zone เป็นมิลสิเมคร 14 ซา) เปริขบเทียบก้บสายพันธุพ่อแน่ จากนํ๋นทคสอบการสร้างกรดกรดแลกคิกคามวิเการที่กล่าว 
ช้างด้นและคคเลอกเ*อรหัสที่สร้างกรดได้คใวัศกพา 

ทดaaบการเจริญแทะการสร้างกรดแทกดิก 
ศกนาทกนณะการเจริญแทะการสร้างกรพเทคคิทของแบคทีเรียที่คดเทอกได้จากการงายรังสีแกนมา โคยเปริยบเทขบ 

ก้บสายพันธุ'พ่บนม่ในอาหารเหทว MRS นับจำนวนเซทเา วัคท่า pH และหาปริมาณกรคแลคดกทุก ๆ 3 ชั่วโมง 

ทดสอบประสิทธ๊ภาพการหนักหญ้าของหันขอแบคทีเรียแaคดิก 
การทดสอบการพนักหญ้าของนัว!*'อผสมแบกทีเรีขแลคคิกที่กคเลอกได้จากการงายรังสี เปรียบเทียนก้บนัวพา 

ผสมสายพันธุ'ท่อแม่ ใช้หญ้าแหงโกทร (Pangola) (Digitaria eriantha) อาชุ 50 วัน โคอหนักโนอุงททาสคิกขน!ค 25 
กไทกรัม แน่งการทดลองออกเป็น 6 ร}คก!รทดลอง (3 ซ!) มีรายละเอยดด้รน 

ชุคทารทดลองที่ 1 (TI) ทญ้าแทงไกทาอาชุ 50 วัน 
ชุคการทดทองที่ 2 (T2) หญ้าแหงโกทาอาชุ 50 วัน + กากนาคาทร้อยทะ 4 
ชุดการทดทองที่ 3 (T3) นญ้าแทงโกทาอาชุ 50 วัน - หัว!*อท!ขพัมธุ'พ่อแม่ (T3-2-02 + T3-0-0I) 
ชุดการทดทองที่ 4 (T4) หญ้าแทงโกลาอาชุ 50 วัน ^ หัวเขึ้ทที่ได้จากการงาขรังสี (MC08+ MR04) 
ชุคการทดลองที่ 5 (T5) หญ้าแทงไกทาอาชุ 50 วัน - หัวเ*อส!ขพันธุ'พ่อแม่ (T3-2-02 + T3-0-OI) 

+ กากน่'!คาสร้อขทะ 4 
ชุดการทดลองที่ 6(T6) หญ้าแทงโกทาอาชุ 50 วัน + หัวเข'แที่ได้จากการงาขรังสี (MC08 + MR04) + 

กากน!ค)ลร้อขละ 4 

ก!รเคริผมหัว!ขอส!ทรบการทนักหญ้! 
เครียมหัวเข'อแบคทีเรียแลกคิกทายทันธุ'พ่อแม่รหัส T3-2-02 และ T3-0-0I และหัว!*อสายพันธุที ่ค้คเลอกได้เแร 

งายรังรรหัส MC08 และ MR04 เพอให้ทอใช้ส์าหรันการผทคหญ้าหนัก 119 ด้น ไคขเลขงเขอแต่ทะรนัทใบอาหารเหลว 
MRS บ่ฆทึ่ 37°c เมึ่อครบ 18 ชั่วใมงจง!โบจำนวนเซลล'ที่าด้และปรับปริมาณเซลท่ในนัวเข"อแต่ละชุดให้มีจำนวนเซลท' 
เรมด้น 10* C'FU'g ของหญ้าสค 

ก!รวิเทร!ะน่คุณสมบัดิ*องหญ้)หนัก 
วิเทร!ะห'คุณสมนัคิของหญ้าหนักทบชุทขววิทยา กายภาท แสะเคมีในระหว่างการหนักทุกทปคาหจนครบ 4 

สัปค1นัด้งนึ้ 



- ปริมาฉแชททชุลินทรีย์ทิ้งหมด และนบคทีเริ0tiaครก (A.O.A.C, 1990) 
- Dry matter (DM), crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF). neutral detergent fiber. (NDF) และ 

ammonia- nitrogen (NH.-N) โคขวิข Proximate analysis (A.O.A.C. 1990) 
- Water soluble carbohydrate (WSC) โดยใ? ของ Dubois et al. (1956) 
- วัด pH ด้าข pH-meter 
- รเคราะหัทรดแลกคิก กรคอะชคิก และกรด{ททีริก ควย(ครอง 1IPLC 

ผอกไรทดรองและวิจารณ 
การคัคแยกแบคทีเรียfiaร้างกรด 

ในการคดแยกแบคทีเรียศร้างกรด1เทกหญ้าและหญ้าานโก ได้คัดแขกเทพาะใคโลป็ทิ่มิบริทณใทใดขรอน ซึ่งเกิคจาก 
กรดทิ่แฆกที!รียสร้างขึ้นไปสทไขพลีกแกทเชียมคาร์บอเนตในอาหใร คัดแขกแบคทีเรียสร้างกรดได้ทํ่งหมด 117 ไอไชเลน 
คาม}ปร่างแทะสักพณะของใทไทนทิ่เจริญบนอาหาร แบคทีเรียสร้างกรดทึ่หบมโคโทนสืขาว สกรีน ครีมอมเหลอง โอโลน 
มันวาว ขอบเรียบถึงหรกเล็กฟ้อช 

ทารฑตสอบ!อนาชม่ทะตะเทสแทะท'กนฌะทางสัณฐานวิทยา 
จากการทดสอบการสร้างเอนไชม่ทะคะเทสพบว่าเขึ้กจำนวน 115 ไอโชเลทจากทิ้งห))ด 117 ไอไชเลทไม่สร้าง 

เอ็นไชแทะตะเลส ชึ่งสังเกตุไม่ทบพ่ทมฑชเมอหยดสารทะลาขไ0ใดรเจนเปอร์อทกไชต่ (Murray ct al. 1989) เมอทดสอบ 
ทารตดสิแกรม พบว่าทิ้ง 115 ไอไชเททดิดสิแกรมบากแทะ2$ปร่า0ทิ้งทิ่เปีนแท่ง (rod) กลม (cocci ) แทะกลมรี (oval) ซ'งม 
2ปร่างเข่นเดียวกับกสุ่มแบททีเรียแทคติก (Salminen and Wnght, 1993) จ็งใด้มัาแบคทีเรียแทคคิกทิ้ง 115 ไอใช!ลทน"ไป 
ทคสอบการหมักนำคาททถูโคสแทะการสร้างกรดแทคคิกต่อไป 

กไรทพักนาคาทกสูโคทแทะการสร้างกรดแทคคิก 

ผลทดสอบทารสร้างกรดพบว่าเขึ้อทิ้งหนดสร้เงกรดแลทดิทไนช่วงร้อขทะ 0.36 - 2.05 ในอ!หาร MRS ทึ่เวทา 24 
ชั่วโมงเมอบ่มทิ่ 37°c แทะเมอนํแขึ้อที่สร้างกรดได้สูงในช่วงร้อขทะ 2.00 - 2.05 ชึ่งมิทิ้งรูปร่างกลมและJปแท่งไปทคสอบ 
การหมักปำตาทกถูโกส พบว่าทุกรหัสมิการหมักแบบ homofermentalivc โคยทบว่ามิกไรสร้างทรคคาบถู่ไปกับการเจริญ 
แต่ไม่สร้างก๊าช (Murray ct al. 1989) จาทการทดสอบได้กัดเขึ้อ2ปร่างกลมคอรหัส T3-2-02 แทะ!ขึ้อเปแท่งรหัส T3-0-0I 
ซึ่งสร้างกรดแลคดิทได้ร้อขถะ 2.00 และ 2.03 ตามลาค้น ไวไข้เปีนหัวเขึ้อผสมสายพันธุพ่อแม่ในการหมักหญ้า และนำเขึ้อ 
ทิ้งสองรหัสด้งกล่าวไปทายรังสิ!เกมมาเทอปรับปชุงประสิทรกาทของเขึ้อในการหมักหญ้า 

การทดสอบการสร้างกรดของเขึ้อทิ่าด้จากก)รทายรังที 
หอังการทายรังทีแกมมาได้กัคเสือกเขึ้อพวกที่สร้างที่กรคได้คกว่าสาชพันชุพ่อนม่รหัส T3-2-02 ไ'?ทิ้งหมด 51 

ไอไช!ทท และกำหนครหัสเขึ้อใหม่ตามเปร'างเปีน MC0I-MC51 ส่วน!ขึ้อที่คัดจากการทายรังสิรหัส T3-0-0I มิทิ้งหมด 58 
ไอไช!ททคอรหัส MROI- MR58 «ากผลทดสอบก!รสร้างกรคแทคคิกของแบคทีเรียรหัส MC0I-MC51 พบว่าสร้างทรค 
ในช่วงร้อยทะ 0.86 - 1.35 จงได้กัคเชอไ'? 6 รหัส ส่วนเชอรหัส MR01-MR58 สร้างกรดในช่วงร้อยทะ 1.27 - 1.52 แทะ 
ได้กัดเขึ้อมา 10 รหัส ในตารางทิ่ I แสดงปริมาณกรดแทะค่า pH ของเขึ้อสายพันธุพ่อแม่แทะเชอทิ่ทดได้จมาการทเยรังสือแ 
16 รหัสเขึ้อชึ๋งมิทิ้งที่สร้างกรคได้ในระคับเคยวกันแทะสูงกว่าสไขพันชุ้พอแม่ 



m i l fll ญแทะก!รสรแกรด 110 คดท 
ผลก!รเสยงแบคทีเรียแทกดิกสายพันธุพ่อแม่และสายพันธุ'ที่ใต้จากการง!ยรังสีหง 16 รหัสเขทในอาหารเหทว MRS 

ที่อุณหภูมี 37°c ใดขว้ดก!รเจริญและการสร้างกรดแลกดิกของเขอที่ใต้จเกการงเยรังสีรูปร'!งกลม (รูปที่ 1) แสะเข'อท่ีไต้ 
จากการงายรังสีรูปแน่ง(รูปที่ 2) ทเรียนเทียบเาฃสายพันธุพ่อแม่รหัส T3-2-02 แสะ T3-0-0I 

จ เกรูปที่ la หบว่!เข'อที่ไต้จ!กการงายรังสีทุกรหัสและเข'อส!ยพันธุพ่อแม่รหส T3-2-02 มีทกพณะก!รเจริญที่กต้ายกัน 
ใดยเจริญเข!ภู่ exponential phase ที่ทล! 3 ขาใมงแทะเจริญใต้ถูงชุดที่ททาประม!ณ 9 ขั่วใมง ใดยมีปริม)ณเซลล์อยู่ในข่วง 
1.39x10*- 3.1x10* CFU'ml เขึ้อรหัส MC08 เจริญาต้ชุงชุดใดยมีจ่!นาณเซลล์ 3.1x10* CFU ml ซึ่งภูงกว!ส!ยพันธุพ่อแม่ทึ่ม 
จ่านานเซลล์ 2.3x10* CFU'ml ออ่างารก็ดาม!เริมาณเซลล์ขกงเขกทุกรหัสแดกด่างเานอย่างใม่นนัยส่ากัญ (p>0.05) 

รูปที่ lb เป็นกร!ฟ่การทรัางกรดของแบคทีเรียรูปกลม ทบว่แขึ๋คทุกรหัสมีกักพณะการทร้างกรดที่คต้าขกันและ 
ใกล้เคียงกัน โดยที่เวล! 21 ขวใมง มกรดอยู่ในข่วงร้อยละ 1.17-1.28 ใดยเขึ้อรหัส MC08, MC22. และ MC33 สร้!งกรดใต้ 
ชุงกว่ารหัสทนๆ โดยสร้างไต้ร้อยสะ 1.28 จ เกผลกเรเจริเาเและการสร้!งกรดจงไต้กัดเลอกเข'อรหัส MC08 ซึ่งมีการเจริญเร็ว 
แสะการทร้างกรดไต้ภูงเป็นหัว(ขอไนการหดสอบก!รหนักหญ้!ด่อไป 

ตารางทื่ 1. ค่า pH แสะปริมาณกรฒ(สกดิกของเฌดทีเริยส!ยพันธุ้ท่อแม่แสะทิ่กดเสอก^จากการนายรังสี 
รหัส pH กรดแทกดิก(•/.) 

T3-2-02 3.944 0.871 ±0.07 
MCOI 3.919 1.051 ±0.05 
MC05 3.920 1.081 ±0.09 
MC06 3.908 1.081 ±0.03 
MC08 3.915 1.081 ±0.09 
MC22 3.898 I.I 11*0.05 
MC33 3.913 1.05 J ±0.05 

T3-0-01 3.694 1.580±0.00 
MROI 3.715 l.390±0.000 
MR02 3.697 l.520±0.000 
MR03 3.721 1.430*0.000 
MR04 3.718 1.350±0.000 
MR05 3.733 1.350*0.000 
MR08 3.731 1.270*0.116 
MR10 3.723 1.350±0.000 
MR 12 3.736 1.390±0.058 
MR32 3.704 1.5I4±0.029 
MR47 3.737 1.4l0±0.029 

รูปที่ 2 แสดงก!รเจริญแสะการสร้างกรดของแบกที(ริยแลกดิกรูปแน่ง จากรูปที่ 2a ทบว่าการเจริญของเข'อแยกเป็น 
2 กชุ่ม ใดอกชุ่มที่แริญซ้าใต้แก่รหัส MR 10. MRI2. MR33 แทะ MR47 เจริญสงชุดที่เาสาประบ!ณ 12 ขั๋วใมงมีเซลล์อยู่ 
ในข่วง 1.1x10* - 9.6x1 o"CFU'ml ส่วนทชุ่มที่เจริญเร็วกอรหัส MROI. MR02. MR03. MR04. MR05 MR08 แทะสายพันธุ 
พ่อแม่ T3-0-01 ซึ่งมีปริน!ณเขสล์ภูงชุดที่ 9 ขั่วใมงอยู่ในข่วง 1,60x10*- 3.15x 10* CFTJ/ml 



0 3 12 15 18 21 24 0 3 6 9 12 15 18 21 24 

T i m e (hou r s ) ' l ime (hou r s ) 
I. การ!จริญ (a) แระกใร ofแกรคแอกตก (b) ของเขอรหั'อ M C 0 I . O ; M C 0 5 , A : MC 06. D ; 

M C 0 8 . O ; ะ M C 3 3 , V; T3-2-02. # 

6 9 12 15 18 21 24 
Time (hours) 

6 9 12 15 18 21 24 
Time (hours) 

รูปฑิ่ 2. การเจริญ (a) แอะกใรสร้างกรด!!ฝ็คตก (hi ของI*อรหัส VIR0I, O : MR02. D : MR03, A : 
MR04. V; MR05. O : M R 0 8 . + : MR10. • : MR12. • ะ MR32, MR47. เะ T3-0-01, • 

tไก2ปที ่ 2b ทบว่าเข!ากลุ่นที่เ«ริทฺเทาแสะ n f แกรดใดัภูงแทะเรึว สfแกรดแทคดิกใดัใน*างร้อนทะ 1.73 -1.85 ส่วน 
|*อสาททันชุท่ อแม่ T3-0-0! สร้างกรดร้อนทะ 1.69 ที่เวลา21 *าโมงส่านเ*อกคุ่นที่สร้างกรดใดัดํ ่เสร้างใดัใน*)งร้อนทะ 1.49-
1.67 ที่เวลนดี0วกัน a ากผททนว่าแนกที!รินแทกตก2ปแท่งทุกระหัสเชื้อสร้างกรดาดัภูงกท่กลุ่มที่ม่ราเร่างกทม aงสามารทที่«ะ 
ใช้แบททีเรีฃ}ปแท่งทุกรหัสเปึนทัาเชื้กทญ้ใบมักไดัแตานการทดทองนาดัฟ้ารหัส MR 04 าปาช้ทตสอบการบมัททtyi 
การทดสอบก ทบมักหญ้า 

นทกททดสอบการบมกทญ้า*องหัว)ชื้อที่ใดัaiกการทานรังสรหัส MC08 แทะ MR04 เปริขบ!บ่ริขบกับหัว!ช้ือสาขหันธุ่ 
พ่อแม่รหัส T3-2-02 แสะ T3-0-0I ใดยใช้าเญ้าแทงโกทาที่อายุการดัด 50 วัน แบ่งการทดทองเป็น 6 ชุดก!รทดทองด1มา«การ 
ช้างดันแทการวเกราะ!ททงเกมแสดงในตารางที่ะแทะ 3 ส่านา]รมาท)ชุทมทรยฑํ๋งนมดแทะแนกท่เรีขแทกด๊กแสดงดังJll»l 3 



ค n u n 2. ก่แoaยขององกํป 1 ะกอบทไงเกมีของ!!ญ!หมักใผแดระชุดกใรทดaeงค8อดระยะnainnหมก 

DM"* CP ADF NDF 
(%) (%) pH 

Treatment ( ร ) (%) (%) (%) pH 

Tl 36.90* ±7.28 6.577*iO. 18 48.54'±0.84 72.89 k ±0.22 4.95* ±0.15 
T2 43.16* c2.96 7.54*±0.44 39.93*±0.82 65.81' ±1.38 4.12' ±0.14 
T3 34.25* ±2.63 7-29*±0.32 43.51'±0.49 71.92 b ±0.66 4.99* ±0.15 
T4 37.33'±4.86 8.20'±0.36 42.48*"= 1.89 71.64 6 ±1.66 4.92 k ±0.22 
T5 40.17'±9.57 7.9f±0.5l 39.41'±4.13 65.33'±2.04 4.17* ±0.11 
T6 39.25* * 10.29 7.53* ±0.73 42.51*± 1.87 66.55' ±1.81 4.34'±0.47 

น้ชส์ไท้ญทแททิฅิ (J»0.05) 

ค!ร!งทื่ 3. ก่นกอยขององค์ประกอบท!งเคมีของหฌู!หมักามนต,asชุดก!รทดaoงดaoคระยะ(วaiก!รหมัก (ค'อ) 

Lactic acid Acetic acid Butyric acid NH,-NNS wsc 
Treatment ' s^ (%) (%) (%) (%) (%) 
Tl 0.98* ±0.47 1.14' ±0.19 0.44 b ±0.04 0.01'±0.01 3.30'±0.35 
T2 3.58 ๒ ±0.74 0.40'±0.10 0.13* ±0.11 0.01' ±0.00 4.96 ̂  ±1.59 
T3 1.32'±0.41 1.04'±0.10 0.37 * ±0.05 0.02'±0.01 5.59 ̂  ±2.26 
T4 1.42'±0.70 0.96 "±0.45 0.22'±0.06 0.02' ±0.01 5.15* ±1.16 
T5 3.56* ±0.69 0.58 ±0.22 0.11 '±0.07 0.01'±0.01 5.43 ^ ±1.62 
T6 3.96 6 ±2.42 0.62 ±0.28 0.16* ±0.09 0.02'±0.01 6.92 "±2.78 

ค่แอท่างไม่นนํยสั1ท้ชุ)ฑ1นใทิร(ท>0.05) 
9.0 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 
Time (week) Time (week) 

3ปท่ื 3. อำนวนชุรนทรีย่ทั๊งหมด (a) แ8ะแบกที!รียแ8กคิก (b) ของทฌูไหมักในแค'aะชุดก!รทดออง 
T1, • ; T2. O; T 3 , V ; T4. V: T5. • ะ T6: • 



ผทในตารางทิ่ 2 ท่า Dry matter (DM) ในทุกชุดการทคลองมีค่าสูงแทะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัขสำกัญ (P> 0.05) 
ในแง่ของ crude protein (CP) พบว่าทุกชุดการทดลองมีปริมาณเทิ่มขึ้นจากชุดควบคุม (T1) ซึ่งน่าจะ!?เนผทมาจากปรินาณ 
ชุทนทรีขทิ่เทิ่มขึ้นซึ่งรวมทิ้งชุลินทรีย์ทิ้งหมด (รูปทึ่ 3a) และแบทที!รียแลคติก (รูปที่ 3b) โดยชุดการทดลองที่ใข้กากนาตาล 
เสืนการเทิ่มสารอาหารให้กับชุทนทรีย่ และการเติมหัวเขึ้อเสืนการเพมปริมาณแบคทีเรียแลทติก ชุดการทดลองทิ่เติม 
กากนาคาทแค่เพขงอย่างเดขว (T2) และชุดการทดทองที่เติมหัว!ขึ้อร่วมกับการเติมกากนาตาล (T5 แคะ T6) มีค่า acid 
detergent fiber (ADF) และ neutral detergent fiber (NDF) ตํ่ากว่าชุดการทดลองอึ๋นๆ ส่วนค่า pH ทบว่ากากนาตาลมีผลต่อ 
การลดลงของ pH ของหญ้าทนัก โดยทำให pH ลดลงอยู่ในเกณฑ'ของพ่ขหนักคุณภาพสิ (Church. 1986) คอในข่วง 3.4-4.5 
ดงแต่สัปตาห'แรกของการหนัก ซึ่งการเติมหัว(ขึ้อร่วมกับกากนั*าดาล (T5 และ T6) ให้ผลการลดลงของ pH ไม'ต่างจากการ 
เติมกากนาตาลเทียงอย่าง!ดขว ผทการวิเคราะทค่า NH,-N ของหญ้าหนักแต่ละชุดการทคลอง (ตารางที่ 3) แตกค่างกันอย่าง 
ไม่มีนัขสำกัญทางสถิติ (P>0.05) แทะมีค่าทำอยู่ไนข่วง 0.01-0.02 ซึ่งสอคทสัองกับค่า CP ส่วนค่า water soluble 
carbohydrate (WSC) พบว่าทุกชุดการทดลองสงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำกัญทางสถิติ <p<0.05) ใดขชุคการทดทองที่ 6 
ซึ่งใข้าท!ขึ้อผสมหึ่ใค้จากการฉายรังสีร่วมกับกากนั'าคาทมีค่า WSC ภูงชุด 

ผทการวิเคราะห์ปริมาณกรคแทคตก'ไนตารางทิ่ 3 ทบว่1ชุดการทตลองทิ่เติมกากนาตาลแต่เทียงอย่างเดขว (T2) 
และชุดการทดลองที่เติมทิ้งหัวเขึ้อแทะกากนาตาท (T5 และ T6) มีปริมาณกรคแทคติทอยู่ใน!กฌฑ'ของหขหนักคุณภาท (ร้อยทะ 
3-13) ส่วนชุดการทคลองอึ่นๆ มีปริมาณกรดแทคติกตํ่ากว่าเกณฑ่ ผลการวิเทราะห'ปริมาณกรดบํวทีริกไค้ผลทารทดทอง 
ทำนอง(ดขวกันกับกรดแลคติก โดยชุคการทคลองทิ่มีทรดบิวทีริกคามเกณฑ (นัอยกว่าร้อขละ 0.1) คอชุดการทดลองทิ่เติม 
กากนั'เตาทแต่เทียงอย่างเคยว (T2) แทะชุดการทดลองทิ่เติมหัวเขึ้อร่วมกันกากนาดาล (T5 และ T6) อย่างารกีตามหลังจาก 
สัปคาห้ที่ 3 ของการหนัก กรดบิวทีริกสูงเกินเกณฑ'กำหนดของหญ้าหนักคุณภาท ส่วนชุดการทดลองอึ๋นๆ มีปริมาณกรด 
บิวทีริกแวินแาณท์คลอตระขะเวลาของการหนัก 4 สัปดาห่ (ไม่แสตง'{เอรุเท) ซึ่งมีผททำให้ผลรวมของกรดบวทีริกในทุกชุด 
การทดลอง(คารางทิ่ 3) สูงเกินแาณฑแทะทบปริมาณกรดบิวทีริกสูงสุดในชุดควบคุม 

ปริมาณกรดอะช๊ดิก (ตารางทิ่ 3) ทิ่ไค้ดามเกณฑํ (ร้อยทะ 0.5-0.8) พบเฉทาะในชุตการทด9องทิ่ 5 และ 6 ทิ่เคิม 
ทิ้งหัวเขึ้อแทะทากนาตาล ชุดการทดทองทิ่!ติมmกนัไตาลแต่เทียงอย่างเดขวมีกรดอะช๊ติกตํ่ากว่านาณท' ส่วนชุดทวบคุม (TI) 
และชุคทิ่เติมพัวเขึ้อแต่เพยงอย่ามดขวาม่ว่าจะ!ปีนชุดหัวเขึ้อสาขพันธุ่พ่ทแม่ (T3-2-02 + T3-0-0I) (T3) หริอชุดหัวเชอที่ไค้ 
จากการฉายรังสี (MC08 + MR04) (T4) มีกรดอะชดิทถูงกว่านาณท์ของพ่ขหนักคุณภาพ แสดงให้เห็นการใข้หัวเขึ้อแบคทีเรีย 
แลคติกร่วมกับกากนั"าตาลมีบทบาทควบคุมปริมาณทรดอะชติทให้อยู่ในปริมาณทิ่!หมาะสม ซึ่งน'ใจะข่วข!ทิ่มความน่ากิน 
ให้แก่สัตว่ในแง่กลิ่นและรสขาติของหฤแาหนัก 

สรุปผอการทดออง 
ในการทนักหญ้าแพงไกทาที่อายูการต้ด 50 วัน หบว่าการเติมกากนาคาทแต่เพขงอย่าง!ด๊ขวแทะการเติมหัว!ขึ้อ 

ร่วมกับกากนาตาล ทำให้ไค้หญ้าหนักที่มีคุณภาพภายใน 1 สัปคาพ'ของการหนัก นอกจาทนัการเติมหัว!ขึ้ทร่วมกับกากนั!ตาล 
ทำให้หญ้าหนักมีกรดระเหขเปีนไปตามเทณฑ'มาตรฐาน และกงแม้ว่าหญ้าหนักที่เดิมหัวเขึ้อแต่เทียงอย่าง!ดขวจะมีคุณภาพ 
ค้อขกว่าหญ้าหนักที่!คิมหัวเขึ้อร่วมกับกากนาตาล แต่ก็ย้งมีคุณภไพดกว่าหญ้าหนักที่ไม่เดิมหัว!ขึ้อหริอสารอาหารเสริมใดๆ 

!ม0!ปรียนเทีขบคุณสมบัติใดขรวมของหญ้าแหงใกลาหนักค้วยชุดของหัวเขึ ้อสายพันธุ'พ่อแม่และชุดของหัวเขึ ้อ 
สาขพันธุ'หใค้จากการฉาขรังสี ทบว่าแตกต่างกันอย่างาม่มีนัขสำกัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เมอพจารณาไนแง่ของการหนัก 
แทะการสร้างกรคแลทติก พบว่าหญ้าหนักในชุดการทดลองทิ ่ไข้หัมขึ ้อผสมทิ ่าค้จากการฉาขรังสี ทนักไค้11 วกว่านถะมี 
ปริมาณกรดแลคติทถูงทว่า 
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