
         
          

 

การใชหัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก เพื่อควบคุมคุณภาพ
ไซเลจในระดับอุตสาหกรรม 
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ภายใตการสนบัสนนุของ 
โครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
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คํานํา 

 

คูมือโครงการ “การใชหัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก เพ่ือควบคุมคุณภาพ
ไซเลจในระดับอุตสาหกรรม” เลมนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการใชหัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกสายพันธุใน
ประเทศ เพ่ือใชในการปรับปรุงคุณภาพของไซเลจในระดับอุตสาหกรรม   ในพ้ืนที่
เขตจังหวัดนครราชสีมา และนครปฐม โดยเนื้อหาสาระของคูมือเลมนี้
ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการหมักไซเลจ วิธีการหมักไซเลจในระดับ
อุตสาหกรรม ดวยปริมาณมากกวา 5 ตันข้ึนไป และคุณภาพไซเลจจากการหมัก
โดยการใชหัวเชื้อ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
หมักไซเลจที่ถูกตอง และสามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการทําไซเลจ
ในพ้ืนที่ของตนเองตอไป 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนแกเกษตรกรผู
เลี้ยงโคเนื้อและโคนม รวมทั้งสัตวเคี้ยวเอ้ืองอ่ืนๆ และผูสนใจผลิตไซเลจใน 

อนาคต 

 

คณะผูวิจัย 

               2558 
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บทท่ี 1 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการหมักไซเลจ 

 

1.1 คํานิยามและเปาหมายของไซเลจ 

 

ไซเลจคือพืชอาหารสัตวหมัก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเรียกวาหญาหมัก  อยางไร
ก็ตามวัตถุดิบที่ใช อาจเปนหญา หรือพืชชนิดอ่ืนที่มีคุณภาพ กระบวนการหมัก
เปนแบบไมมีอากาศ หรือมีอากาศเพียงเล็กนอย ดวยกลุมเชื้อจุลินทรียหลักคือ
แบคทีเรียกรดแลกติก  เพ่ือผลิตกรดอินทรีย รวมทั้งสารกันเสียอ่ืนๆ เชน สาร
ยับย้ังกลุมโปรตีนเปนตน  สงผลใหกลุมเชื้อที่ทําใหเกิดการเนาเสียไมสามารถ
เจริญได 

การทําไซเลจมีเปาหมายหลักคือ เพ่ือการเก็บรักษาไวใชในยามขาดแคลน 
โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีแนวโนมของฤดูแลงที่ยาวข้ึน สงผลตอการขาดแคลน
พืชอาหารหยาบคุณภาพ เชนหญาสด เปนตน เปาหมายรองอีกประการหนึ่งของ
การทําไซเลจคือ การเพ่ิมความนากิน และคุณคาทางอาหารใหกับอาหารสัตว 

โดยทั่วไปการเก็บรักษาพืชอาหารสัตวสามารถทําได 2 วิธีคือการทําแหง
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาหญาแหงโดยการลดความชื้นอยูในชวงรอยละ 10-15  
และการทําในรูปของไซเลจหรือหญาหมัก ซึ่งมีความชื้นในชวงประมาณ 60-75% 
ขอไดเปรียบและเสียเปรียบของทั้ง 2 วิธีดังแสดงในตารางท่ี 1 เห็นไดวาการทํา
ไซเลจถึงแมวาจะมีการลงทนุสูง แตมีความปลอดภัย สามารถทําไดตลอดทั้งป ถา
มีวัตถุดิบเพียงพอ และยังมีความนากินรวมทั้งคุณคาทางอาหารสูงกวาดวย 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการผลิตและลักษณะของหญาแหงและหญาหมัก 

 

ลักษณะ หญาแหง หญาหมักหรือไซเลจ 

การผลิต 1.ทําแหงโดยใช
แสงแดด และอัดเปน
ฟอน ขนาดประมาณ 
25-30 กิโลกรัม 

1. ทําการหมักในลักษณะไมมี
อากาศ ดังนั้นจําเปนตองทําใน
ระบบปด โดยใชอุปกรณที่
เรียกวาไซโล 

 2.กระบวนการผลิตไม
ยุงยาก 

2. เกษตรกรตองมีความรูความ
เขาใจในการทําไซเลจ และการ
ลงทุนในระยะเริ่มตนสูง 

 3.การผลิตข้ึนกับดินฟา
อากาศ 

3. สามารถทําไดตลอดทั้งป 

ลักษณะทาง
โภชนะหรือ
คุณคาทาง
อาหาร 

ความรอนสงผลตอการ
สูญเสียคุณคาทาง
อาหาร เชน แปง 
น้ําตาล โปรตีน และ
วิตามินเอ ซึ่งไดจากคา
โรทีนในพืช เปนตน 

1.เพ่ิมความนากิน 

2. ทําใหเกิดความออนนุมใน
สวนตางๆของพืช เพ่ิมการ
นําไปใชในสัตว 

3. ลดแนวโนมที่ทําใหเกิด
ทองอืดในสัตว 

4. ลดปริมาณสารพิษในพืช 
เชน ไซยาไนดจากใบมัน
สําปะหลัง 

5. น้ํานมที่ไดมีวิตามินสูง 

6. เพ่ิมคุณภาพและปริมาณ
ผลผลิตน้ํานม 

การเก็บรักษา เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
อยางไรก็ตามตองใชทันที เม่ือ
นําออกจากไซโล 
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ไดมีการเปรียบเทียบราคาขายของหญาแพงโกลาในรูปแบบตางๆ จาก
หญาสด 1 ไร สามารถผลิตหญาสดได 8 ตัน  ถาขายในรูปหญาสดดวยราคา 0.5 
บาทตอกิโลกรัม หญา 8 ตัน ไดเงินคืน 4,000 บาท ถามีการแปรรูปในรูปของ
หญาแหง พบวาหลังการทําแหง น้ําหนักที่ไดเหลือเพียง 20% ผลผลิตที่ไดคิดเปน 
1.6 ตัน ถาขายหญาแหงในราคา 2 บาทตอกิโลกรัม จะไดเงินคืนเปนเงิน 3,200 
บาท อยางไรก็ตามถาแปรรูปในลักษณะหญาหมัก ดวยอัตราการสูญเสีย 10%  
พบวาไดผลผลิต เหลือเปน 7.2 ตัน คิดเปนรายไดกลับมาเปน 7,200 บาท  

ดังนั้นดวยสมบัติของไซเลจดานการเก็บรักษา คุณคาทางอาหาร และ
ผลตอบแทนที่ได เห็นไดวาการทําไซเลจหรือหญาหมักเปนทางเลือกหนึ่งที่
นาสนใจ สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม และผูผลติอาหารสัตวจําหนาย 

1.2 กระบวนการทําใหเกิดไซเลจ 

ตามที่ไดกลาวขางตนวาการทําไซเลจ เกิดข้ึนจากกระบวนการหมัก ใน
สภาวะที่ไมมีออกซิเจน หรือมีอยูนอย  โดยสามารถแบงออกเปน 5 ระยะจาก
เริ่มตน จนกระทั้งสิ้นสุดการหมัก ดังแสดงในรูปท่ี 1 คือ 

ระยะที่ 1 เกิดข้ึนระหวางการตัดพืชใหไดขนาดตามตองการ และข้ันตอน
การบรรจุ ในระยะนี้ทั้งพืชที่ยังคงมีการหายใจ และจุลินทรียที่ตองการออกซิเจนมี
การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยการใชออกซิเจนและเปลี่ยนไปเปน
คารบอนไดออกไซด  สรางสภาวะลดปริมาณออกซิเจน ขณะเดียวกันมีการ
ปลดปลอยพลังงานออกมาดวย 

ระยะที่ 2-3 ปริมาณออกซิเจนลดนอยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงสารประกอบ
คารโบไฮเดรท ไปเปนกรดอินทรีย เชนกรดแลกติก กรดอะเซติก โดยเชื้อจุลินทรีย
กลุมแบคทีเรียกรดแลกติกเปนหลัก สงผลใหคาความเปนกรดดางลดลง ในชวงนี้
เปนการควบคุมการเจริญของจุลินทรียที่ทําใหเกิดการเนาเสีย 

ระยะที่ 4 เปนระยะทีป่ริมาณกรดแลกติกมีการลดลงบางสวน เนื่องจากการ
เจริญของเชื้อกลุมที่ใชกรดแลกติกเปนสารอาหาร อยางไรก็ตามสภาวะนี้เปนไป
อยางชาๆ  

ระยะที่ 5 เปนระยะทีค่วามเปนกรดดางสูงเพียงพอ ที่สามารถรักษาสภาวะ
เขาสูจุดสมดุลย ควบคุมการผลิตกรด และการเจริญของเชื้อจุลินทรีย 
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เชื้อจุลินทรียที่เขามาเกี่ยวของดังแสดงในรูปท่ี 2 ลักษณะการหมักที่ดี 
เกิดข้ึนจากการสงเสริมการเจริญของเชื้อกลุมแบคทีเรียกรดแลกติก ( LAB) ที่ผลิต
กรดแลกติกเปนหลัก หรือที่เรียกโฮโมเฟอรเมนเททีพแบคทีเรีย 
(Homofermentative bacteria, HO) เชื้อกลุมนี้ทนตอสภาวะความเปนกรดสูง 
ขณะที่เชื้อกลุมอ่ืนที่ตองควบคุมอัตราการเจริญใหตํ่า ไดแก เชื้อกลุมแบคทีเรีย
กรดแลกติก ( LAB) ที่ผลิตกรดแลกติก กรดน้ําสม และกาซ (HE) กลุมเชื้อกอโรค  
(E) กลุมเชื้อคลอสตริเดียม (C ) ซึ่งสามารถผลิตกรดบิวไทริค ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 
ทําลายกรดอะมิโนซึ่งเปนสวนประกอบของโปรตีน ผลิตสารแอมโนเนียและสาร
กอมะเร็งได  อยางไรก็ตามพบวากลุมเชื้อที่ไมตองการใหเจริญ สามารถควบคุมได
โดยระดับความเปนกรดดางที่ตํ่ากวา 4.2 ดังแสดงในรูปท่ี 3 ดังนั้นการสราง
สภาวะใหเหมาะสมกับการเจริญของเชื้อในกลุม HO เพ่ือผลิตกรดแลกติกใน

รูปท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการหมักไซเลจ 
ที่มา Muck, 1991 

ระยะที่ 1-3 ระยะที่ 4-5 
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ปริมาณสูง สงผลตอการลดคาความเปนกรด เปนการควบคุมเพ่ือใหไดไซเลจ
คุณภาพตามตองการ 

 นอกจากเชื้อในกลุมแบคทีเรียดังกลาวขางตนแลว  พบวาถาการหมักมีการ
สัมผัสกับอากาศสูง สิ่งที่สามารถเกิดข้ึนได คือการเจริญของเชื้อราและยีสต ซึ่งมัก
พบในชวงของการเปดไซโล เพ่ือนําไซเลจ บางสวนไปใช ไซเลจสวนที่เหลือตองมี
กระบวนการปดอยางรวดเร็ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศ 

 

 

รูปท่ี 2 กลุมจุลินทรียที่เกี่ยวของกับกระบวนการทําไซเลจ 
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รูปท่ี 3 คาความเปนกรดดางในการควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรียกลุทตางๆ 

 

1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอการทําไซเลจ และการปรับปรุงการหมักไซเลจ 

1.3.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการทําไซเลจ 

ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการหมักไดแก วัตถุดิบที่ใชในการหมัก ซึ่งตอง
คํานึงถึงอายุที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมความชื้นที่เหมาะสมในชวง 65-70% รวมทั้ง
คุณคาทางอาหาร เชนปริมาณโปรตีน เปนตน ปริมาณน้ําตาลเริ่มตนที่เพียงพอตอ
การเจริญของจุลินทรีย  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการหมัก ในระยะแรกของการ
หมัก เห็นไดวาพืชยังมีการหายใจ ทําใหเกิดการปลอยพลังงานออกมา สงผลตอ
อุณหภูมิทีสู่งข้ึน วัตถุดิบเกิดการเปลี่ยนสีเปนสีคล้ํา และทําใหเกิดการสูญเสีย
สารอาหารดวย ดังนั้นในข้ันตอนแรกของการหมัก ควรดําเนินการอยางรวดเร็ว 
เพ่ือนําไปสูระยะการหมักข้ันที่ 2 อยางรวดเร็ว ดังนั้นการตัดพืชเปนชิ้นเล็กขนาด
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร และการอัดในไซโลอยางรวดเร็ว เพ่ือลดปริมาณ
ออกซิเจน ทําใหลดการสูญเสียดังกลาว 

นอกจากปจจัยที่กลาวขางตนแลว สายพันธุของแบคทีเรียกรดแลกติกที่
เหมาะสม และปริมาณที่เพียงพอ ยังเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมการหมัก  
โดยทั่วไปพบวาปริมาณของแบคทีเรียกรดแลกติกที่ติดมากับวัตถุดิบ มีระดับตํ่า

(E) 

(HE) 

(HO) 

(C)  
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เพียง  100 เซลลตอวัตถุดิบ 1 กรัม ซึ่งไมเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ
หมัก ไดมีการพบวาปริมาณเชื้อในกลุมดังกลาวควรมากกวา 100,000 เซลลตอ 
วัตถุดิบ 1 กรัม อยางไรก็ตามทีมวิจัยโดย สุนีย นิธิสินประเสริฐ (Buwjum et., 
1998; Nitisinprasert et al. 2000, 2001) ไดทําการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรด
แลกติกจากไซเลจ และอาหารหมักในประเทศไทย โดยศึกษาปจจัยตางๆที่
เกี่ยวของกับการหมัก ไดแกสมบัติการผลิตกรดแลกติก การทนตอพีเอชตํ่า   
ความสามารถในการเจริญที่พีเอชกวาง และอุณหภูมิสูง  และการใชแหลง
คารบอนที่ประกอบดวยน้ําตาล 5 ตัว และ 6 ตัว ซึ่งเปนองคประกอบของสารเย่ือ
ใย เซลลูโลส และเฮมิเซลลโูลสในการเจริญและการผลิตกรดแลกติก  รวมทั้ง
ความสามารถในการยับย้ังเชื้อปนเปอน  จากการศึกษาคุณสมบัติดังกลาว  สงผล
ใหไดเชื้อประสิทธิภาพ 2 สายพันธุคือ Lactobacillus pentosus KUB-ST10-1, 
และLactobacillus plantarum KUB-SP1-3 การศึกษาการทําไซเลจ โดยใช
เชื้อทั้ง 2 สายพันธุเปนหัวเชื้อในระดับหองปฏิบัติการ  พบวาการใชเชื้อสายพันธุ 
KUB-ST10-1 ในการหมักหญาที่ความเขมขน  หนื่งหม่ืน หนึ่งแสน หนึ่งลาน และ
สิบลานเซลลตอวัตถุดิบ 1 กรัม  สามารถลดคาความเปนกรดดางอยางรวดเร็ว
ในชวง 3 วันแรกของการหมัก  เปน 4, 3.9, 3.9  และ 3.7 ตามลําดับ  จากนั้น
ระดับของคาความเปนกรดดางคอนขางคงที่ในทุกสภาวะ  แสดงคาในชวง 3.7 – 
3.8  การลดลงนั้นเปนผลเนื่องจากปริมาณของกรดแลกติกที่เพ่ิมข้ึนเปนหลัก  
โดยพบวาหลังการหมัก 21 วัน มีปริมาณกรดแลกติกเปน 4.4, 4.9, 5.6 และ 5.2 
เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง เม่ือศึกษาการปนเปอนของเชื้ออ่ืน พบวาในชวง
เริ่มตนของการหมัก  ปริมาณของเชื้อกอโรค อยูในระดับสูงถึงประมาณ 100 ลาน
เซลลของไซเลจ  1 กรัม หลังการหมัก 21 วัน ไมพบเชื้อกลุมดังกลาว สําหรับเชื้อ
คลอสตริเดียม (Clostridium) ตรวจไมพบเชนกัน หลังจากการหมัก 21 วัน 
ดังนั้นเห็นไดอยางชัดเจนวา เชื้อสายพันธุที่เหมาะสม สามารถควบคุมการเจริญ
ของเชื้อกอโรคอยางเห็นไดชัด   

 นอกจากนั้น พบวาเชื้อสายพันธุ Lb. plantarum KUB-SP1-3 
(Ohmomo et al. , 2007)  1 กรัม ตอการหมักหญาเนเปยร 1 กิโลกรัม  เม่ือทํา
การหมักที่อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส  สงผลใหไซเลจอายุ 28 วัน มีคา
ความเปนกรดดางลดลงจาก 4.5 เปน  3.8  สามารถลดปริมาณเชื้อยีสตเหลือ
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เพียงประมาณ 100 เซลลตอไซเลจ 1 กรัม ขณะที่ชุดทดลองไมใสเชื้อมีปริมาณสูง
ถึงประมาณ หนึ่งแสนเซลล ตอไซเลจ 1 กรัม   

 ดังนั้นเห็นไดวาการคัดเลือกเชื้อสายพันธุและปริมาณที่เหมาะสม สงผลตอ
คุณภาพของไซเลจที่ได 

 

1.3.2 การปรับปรุงการหมักไซเลจ 

สารเสริมที่ชวยในการสงเสริมการหมักไซเลจ สามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ
กลุมที่ 1 สารยับย้ังกระบวนการหมัก ไดแกกรดชนิดตางๆ เชน กรดซัลฟูริค กรด
ไฮโดรคลอริค กรดฟอสฟอริค และกรดฟอรมิค สารกันเสีย เชน โซเดียมไนไทรต 
ยาปฏิชีวนะ สารอ่ืนๆ เชนเกลือ เปนตน  ในประเทศไทยมีการใชเกลือที่ความ
เขมขน 0.5 – 1 กิโลกรัมตอวัตถุดิบ 100 กิโลกรัม  โดยสารเหลานั้นสามารถลด
ปริมาณจุลินทรียที่ไมตองการ เชนเชื้อกลุมคลอสตริเดียม เปนตน 

กลุมที่ 2 คือสารกระตุนกระบวนการหมัก เชน กากน้ําตาล เอนไซมยอย
สลายเย่ือใย และเชื้อจุลินทรียแบคทีเรียกรดแลกติก  สารชีวภาพเหลานี้ชวย
สงเสริมการเพ่ิมปริมาณเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก  สงผลตอการเพ่ิมปริมาณกรด
แลกติก และลดคาความเปนกรดดางดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สารกระตุนตอการหมักหญารูซี่ 

สมบัติของหญาหมัก รูซี่ รูซี่ + เกลือ 1% 
+ กากน้ําตาล 
5% 

รูซี่ + กากน้ําตาล 
8% 

วัตถุแหง  (%) 30 35 33 

ความเปนกรดดาง 5.4 4.3 4.3 

กรดแลกติก 0.7 1.8 2.2 

กรดอะเซติก 0.4 0.3 0.3 

กรดบิวไทริค 0.3 0.1 0.1 

ลักษณะปรากฏ คอนขาง
ใชได 

ดี ดี 
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บทท่ี 2  

การหมักไซเลจในระดับอุตสาหกรรม 

 

2.1 วัสดุและอุปกรณ 

2.1.1 หญาสด อายุที่เหมาะสม ข้ึนกับคุณคาทางอาหาร ปริมาณเสนใย  
และความชื้นในวัตถุดิบแตละชนิด ในโครงการนี้ใชสายพันธุซิกแนลต้ัง อายุ
ประมาณ 2 เดือน โดยทําการตัดจากแปลงหญาโดยตรง 

2.1.2 หัวเชื้อ 2 ชนิดคือ Lactobacillus plantarum KUB-SP1-3 และ 
Lb. pentosus KUB-ST10-1 ซึ่งบรรจุในถุงพลาสติกในลักษณะผง  

2.1.3 รถเทรลเลอรเพ่ือใชในการขนหญาสด ดังแสดงในรูปท่ี 4 

2.1.4  เครื่องพนสารละลายหัวเชื้อ ดังแสดงในรูปท่ี 5 

2.1.5 เครื่องลําเลียงและอัดเขาถุงหมัก (AG-bagger)  

2.1.6 ถุงหมักหญา สําหรับการหมักสูงสุด 150 ตัน ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ลักษณะรถเทรลเลอร 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 เครื่องพนสารละลายหัวเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 เครื่องลําเลียงและอัดเขาสูถุงหมัก 
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2.2 วิธีการ 

 ทําการตัดหญาดวยเครื่องตัดหญาซึ่งติดเขากับรถแทรกเตอร จากนั้น
ลําเลียงหญาสดโดยใชรถเทรลเลอรซึ่งบรรจุไดประมาณ 5 ตัน ตอคัน  ในกรณีนี้
ถาหญาที่ใชหมักมีความชื้นสูงเกิน 70% ใหทําการผึ่งแดดกอนการนําไปใช ทํา
การเตรียมสารละลายหัวเชื้อโดยผสมหัวเชื้อแหงชนิดละ 0.5 กรัม ละลายในน้ํา
บาดาลปริมาตร 25 ลิตรตอหญา 5 ตัน จากนั้นทําการพนสารละลายหัวเชื้อลงบน
หญาดวยเครื่องพนเชื้อ โดยผานสายพานลําเลียงและอัดเขาถุงหมักดวยเครื่อง 
AG-bagger ภายใตความดัน 30 บารประมาณ 18 นาที ทําแบบนี้ตอเนื่องกัน 4 
คันรถเทรลเลอรตอถุงหมัก 1  ถุง ดังนั้นน้ําหนักหญาสุดทายประมาณ 20 ตันตอ
ถุง อยางไรในการหมักในภาคสนามของฟารมที่ใชศึกษา  สามารถทําการหมัก
หญาได 120-150 ตันตอ 1 ถุงจากนั้นทําการปดปากถุงโดยพับปากถุงดวยไมนํา 
และปดดวยการตอกตะปู เพ่ือปองกันการผานเขาของอากาศ ทําการบมเปนเวลา  
21 วัน หรือจนกวาจะมีการเปดใช  

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีการใชหัวเชื้อทางการคา เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ
ของไซเลจที่ได  โดยใชหัวเชื้อ ปริมาณ 5 กรัม ตอการหมักหญา 5 ตัน 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

17 

บทท่ี 3 

คุณภาพไซเลจจากการใชหัวเช้ือทางการคาและหัวเช้ือ KUB-G 

 

ไดมีการประเมินการใชหัวเชื้อทดสอบซึ่งประกอบดวยเชื้อ 2 สายพันธุคือ 
Lb. plantarum KUB-SP1-3 และ Lb. pentosus KUB-ST10-1 ซึ่งบรรจุในถุง
ปดผนึกแยกจากกันในลักษณะผง ใหชื่อผลิตพันธุดังกลาววา KUB-G โดยทําการ
เปรียบเทียบกับเชื้อทางการคา จากบริษัท Lallemand ประเทศฝรั่งเศส 
ประกอบดวยเชื้อ 2 สายพันธุคือ Lb. plantarum CNCM MA18/5U และ Lb. 
buchneri NCIMB 40788 ที่ความเขมขนไมนอยกวา 10

11
 โคโลนีตอกรัม ผลการ

ประเมินคุณภาพไซเลจที่หมักไดอายุ 21 วัน สามารถสรุปดังแสดงในตารางท่ี  3 
พบวาสมบัติทางเคมี และปริมาณเชื้อไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนปริมาณ
กรดน้ําสม ซึ่งพบวาชุดทดลองที่ใชเชื้อทางการคา มีปริมาณสูงกวา สงผลใหเกิด
กลิ่นฉุนในไซเลจที่ได ขณะที่ปริมาณโพรไพโอนิคของชุดทดลอง KUB-G สูงกวา 
เปนประโยชนืตอกระบวนการเมตาบอลิซึมในสัตว 

ไดมีการวิเคราะหบงชี้กลุมเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก  และกลุมเชื้อกอโรค 
(Enterobacteria) โดยวิธีทางพันธุกรรม พบวาหลังการหมัก 21 วัน ปริมาณเชื้อ
กอโรคลดลงรอยละ 4 และ 6 ของปริมาณเชื้อที่พบในวันที่ 0 สําหรับชุดทดลอง
ใชเชื้อทางการคาและเชื้อทดชอบ KUB-G ตามลําดับ ขณะที่ปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียกรดแลกติกจากชุดทดลองใชเชื้อ KUB-G เพ่ิมข้ึน 10 เทา ของอายุ 0 
วัน ซึ่งแตกตาจากชุดทดลองใชเชื้อทางการคา พบวาไมมีการเพ่ิมข้ึนของเชื้อ  

นอกจากนั้นไดมีการศึกษาคาทางโภชนะของไซเลจอายุ 21 วัน ผลดัง
แสดงในตารางท่ี 4 พบวาปริมาณเย่ือไย โปรตีน และพลังงานจากทั้ง 2 ชุด
ทดลอง ไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ  อยางไรก็ตามเม่ือสังเกตลักษณะปรากฏ
ของไซเลจของทั้ง 2 ชุดทดลอง ดังแสดงในรูปท่ี 7 พบวาชุดทดลองที่ใชเชื้อทาง
การคาใหสีเหลืองคล้ํา ขณะที่ชุดทดสอบเชื้อ KUB-G ใหสีเขียวอมเหลืองทอง เม่ือ
เปรียบเทียบการลงทุนหัวเชื้อในการทําไซเลจดังแสดงในตารางท่ี 5 พบวาในการ
หมักหญา 1 ตัน ตองลงทุนหัวเชื้อ KUB-G จํานวนเพียง 2 บาทตอตัน ขณะที่เชื้อ
ทางการคาคิดเปน 55 บาทตอตัน 
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ในภาพรวมเห็นไดวาหัวเชื้อ KUB-G สงผลตอคุณภาพไซเลจในภาพรวมไม
แตกตางจากเชื้อทางการคา  อยางไรก็ตามเห็นไดวาเชื้อทดสอบ สงเสริมการ
เจริญของเชื้อกลุมแบคทีเรียกรดแลกติกเพ่ิมข้ึน และแสดงลักษณะปรากฏดีกวา
เชื้อทางการคา รวมทั้งการลงทุนตํ่ากวา แสดงใหเห็นแนวโนมความสามารถใช
ทดแทนเชื้อนําเขาจากตางประเทศในอนาคต 

 

ตารางท่ี 3  สมบัติของไซเลจอายุ 21 หมักดวยหัวเชื้อทางการคาและหัวเชื้อ 
KUB-G 

สมบัติของไซเลจ เช้ือทาง
การคา 

เช้ือ KUB-G ความแตกตาง
ทางสถิติ 

คาความเปนกรด
ดาง 

4.3 4.25 ไมแตกตาง 

ปริมาณกรดแลกติก 2.86 – 3.17 2.54 – 2.89 ไมแตกตาง 

ปริมาณกรดอะเซ
เติก หรือกรดน้ําสม 

0.25-0.76 0.14-0.20 เชื้อทางการคาสูง
กวา 

ปริมาณกรดโพรพิ
โอนิค 

0.19-0.23 0.21-0.29 เชื้อ KUB-G สูง
กวา 

ปริมาณกรดบิวไท
ริค 

ไมพบ ไมพบ ไมแตกตาง 

ปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียกรดแลก
ติกวิเคราะหโดย
เทคนิคจุลชีววิทยา 

ไมพบ –
มากกวา10 
ลานเซลลตอ
กรัมไซเลจ 

1000 – มากกวา
10 ลานเซลลตอ
กรัมไซเลจ  

ไมแตกตาง 

ปริมาณเชื้อรา มากกวา1- 
1000เซลล
ตอกรมัไซเลจ 

มากกวา1- 1000
เซลลตอกรัมไซเลจ 

ไมแตกตาง 
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ตารางท่ี 4 องคประกอบทางเคมีของไซเลจอายุ 0 วัน และ 21 วัน 

 

องคประกอบทางเคมี อายุไซเลจ เช้ือทางการคา  เช้ือทดสอบ 
KUB-G 

0 วัน 56 55 Moisture content (% 
dry weight) 21 วัน 56 55 

0 วัน 6.8 6.6 Crude protein (% dry 
weight) 21 วัน 6.8 6.2 

0 วัน 37.1 36.5 ADF (% dry weight) 

21 วัน 32.4 32.7 

0 วัน 60.5 59.8 NDF (% dry weight) 

21 วัน 52.0 53.0 

0 วัน 4,599 4,397 Gross energy (cal./g) 

21 วัน 4,450 4,503 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบราคาหัวเชื้อสําหรับการหมักไซเลจ 

 

หัวเช้ือ
แบคทีเรียกรด

แลกติก 

หญา 

(ตัน
ตอ 1 
ถุง) 

ปริมาณ
หัวเช้ือท่ี

ใช 

(กิโลกรัม) 

ราคา
ลงทุน 

(บาท/
กิโลกรัม) 

ตนทุน
ของหัว

เช้ือ 

(บาท/
ป) 

ตนทุนหัว
เช้ือตอการ
ผลิตหญา
หมัก 1 ตัน 

(บาท) 

ชุดควบคุม (หัว
เชื้อทางการคา) 

1200 1 55,000 66,000 55 

ชุดทดลองหัว
เชื้อ KUB-G 

1200 0.2 10,000 24,000 ~2 (1.6) 

คาความแตกตาง 63,600 53 
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(ก) (ข) 

รูปท่ี 7 ลักษณะของไซเลจที่หมักดวยหัวเชื้อทางการคา (ก)  และ
หัวเชื้อทดสอบ KUB-G (ข) 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

22 

บทท่ี 4 

ขอเสนอแนะในการใชหัวเช้ือเพื่อการผลิตไซเลจ 

 

โครงการนี้มุงประเด็นการนําเสนอการใชหัวเชื้อ เพ่ือผลิตไซเลจในระดับ
อุตสาหกรรมเปน 100 ตันข้ึนไป  ซึ่งตองม่ันใจระบบการหมักที่ชัดเจน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากการเนาเสีย อยางไรก็ตามการใชหัวเชื้อสามารถ
ประยุกตใชกับการผลิตไซเลจในระดับเล็กได โดยการใชภาชนะในลักษณะถุงที่มี
ความแข็งแรง และถัง เปนตน ดังแสดงในรูปท่ี 8 อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองคํานึงถึง
คือความชื้น และการอัดไลอากาศ 

 

 

            รูปท่ี 8 ลักษณะการทําไซเลจขนาดเล็ก 

 

จากการเสวนารวมกับบริษัท และเกษตรผูเลี้ยงโคนมพบประเด็นที่นาสนใจ
ดังนี้ 

1) การตรวจสอบความชื้นของวัตถุดิบที่เหมาะสม สามารถทําไดใน 2 
ลักษณะคือการวัดคาความชื้นดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  อยางไรก็ตาม
เกษตรกรไมสามรถหาเครื่องมือดังกลาวได วิธีสังเกตแบบงายในเบื้องตน คือการ
บีบวัตถุดิบดวยมือ  ถามีลักษณะน้ําติดมือ แสดงวาความชื้นสูงเกินไป ควรผึ่งแดด 
สักประมาณครึ่งวัน ทั้งนี้ข้ึนกับสภาวะอากาศในวันนั้นๆ 

2) พฤติกรรมการผลิตไซเลจในพ้ืนที่ ซึ่งทําข้ึนโดยใชวัตถุดิบที่หาไดผสม
รวมกัน  โดยไมคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร และลักษณะการหมักที่ถูกตอง สงผลให
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ไดไซเลจคุณภาพตํ่า ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะการพิจารณาสูตรอาหารที่เหมาะสม
จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ โดยขอความรวมมือจากนักวิชาการ และทําการหมักโดยใช
หัวเชื้อตามสูตรที่นําเสนอ 

3) ความสับสนเกี่ยวกับอาหารผสมเสร็จหรือ TMR (Total mixed ratio) 
ในที่ประชุมใหความชัดเจนวาอาหาร TMR เปนอาหารที่ประกอบดวยอาหาร
หยาบสด หรือไซเลจ รวมกับอาหารขน  เปนอาหารพรอมใชใหวัวกิน สําหรับใช
ใหหมดในวันเดียว  อยางไรก็ตามอาหาร TMR ที่ไมสามารถใชใหหมดภายในหน่ึงวัน 
สามารถเกิดการเนาเสีย หรือสูญเสียคุณคาทางอาหารได ดังน้ันถาตองการเก็บตอ สภาวะดังกลาวตอง
นําไปสูกระบวนการหมักที่ถูกตอง  โดยหลกัการเดียวกับไซเลจ เพือ่ยืดอายุ 
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