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การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับปรุงคุณภาพชานอ้อย
เพื่อเป็นอาหารในโคนมรุ่น
Using sodium hydroxide treated sugarcane bagasse in the diet of
dairy heifers

ณัฐพงษ์ หม้อทอง1, วิโรจน์ ภัทรจินดา1*, พรชัย ล้อวิลัย1 และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์2
Natthapong Morthong1, Virote Pattarajinda1*, Pornchai Lowilai1
and Siwat Sangsritavong2

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของงานทดลองเพือ่ ศึกษาผลของการใช้ชานอ้อยปรับปรุงคุณภาพ เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตร
อาหาร TMR ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและสมรรถนะการผลิตของโคนมรุ่น สายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (98%)
จ�ำนวน 12 ตัว น�้ำหนักเฉลี่ย 175±20 กก. วางแผนการทดลองแบบ RCBD แบ่งโคเป็น 4 กลุ่มได้รับชานอ้อยปรับปรุง
คุณภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6% โดยทุกสูตรอาหารมีระดับ TDN และโปรตีนเท่ากัน (65% และ
12.5%) ผลการทดลองพบว่า โคกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ชานอ้อยปรับปรุงคุณภาพด้วย ทีร่ ะดับโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4% มีคา่ การกินได้
ของวัตถุแห้ง (DMI), ปริมาณการกินได้คิดเป็นน�้ำหนักตัว (DMIBW) และประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FCR) ดีกว่ากลุ่มอื่น
และมีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ดีที่สุด (P<0.01) ในขณะที่การย่อยได้ของ DM, NDF และ ADF ที่ 4% ไม่ต่างกับ 6%
แต่ดีกว่า 0 และ 2% อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ สรุปว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ระดับ 4% เหมาะสมในการปรับปรุง
คุณภาพชานอ้อย ท�ำให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารดีที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: โคนมรุ่น ชานอ้อยปรับปรุงคุณภาพ สมรรถภาพการผลิต
ABSTRACT: The objective of this study was to determine effect of using treated sugarcane bagasse as roughage
source of TMR on the utilization of nutrients and performance of dairy heifers. Twelve crossbred 98% HF blood
heifers (175±20 kg.BW) was assigned to randomized completed block design (RCBD) The treatments were
following as different NaOH level of treated sugarcane bagasse 0, 2, 4 and 6% and all of TMR was formulated to
similar TDN and CP (65% and 12.5%). The results showed that the heifers fed treated sugarcane bagasse quality
with 4% NaOH had better DMI, DMIBW and FCR than others, especially, the highest ADG in 4% (P<0.01). It is
therefore can be concluded that the optimal level of NaOH to enhance treated sugarcane bagasse was 4% would
improve growth rate and feed efficiency.
Keywords: heifer, treated sugarcane bagasse, performance
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

อ้อย (sugar cane) เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ส�ำคัญ
ในอุตสาหกรรมการผลิตน�้ำตาลทราย และมีการเก็บ
เกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2553) ได้รายงานว่ามี การปลูกอ้อยในปีเพาะปลูก
2553/2554 รวมกันทั้งประเทศประมาณ 6,965,060
ไร่ ผลผลิต 68,890,738 ตัน ซึ่งจะมีผลพลอยได้จาก
การผลิ ต น�้ ำ ตาลทรายออกมาในรู ป ของชานอ้ อ ย
(bagasse) ประมาณ 19,968,330 ตัน (ใช้อัตราส่วน
ต้นอ้อย:ชานอ้อย เท่ากับ 3.45 : 1; ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2545)
ชานอ้อยสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบ ใน
อาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง เช่น กระบือ โคเนือ้ และโคนมได้
แต่จะมีข้อจ�ำกัด เนื่องจากมีการย่อยได้ต�่ำ คือ ร้อยละ
15-25 (Ibrahim and Pearce, 1983) ดังนั้นการน�ำ
ชานอ้อยมาใช้เป็นอาหารหยาบส�ำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ควรได้รับการปรับปรุงคุณภาพก่อน ข้อมูลที่รวบรวม
โดย Cabello (1994) สรุปว่าการใช้โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ปริมาณ 6 กรัมต่อ 100 กรัมวัตถุแห้ง
ของชานอ้อย สามารถเพิ่มการย่อยได้ของวัตถุแห้ง
จาก 14.0 เป็น 56.2% ซึ่งสอดคล้องกับ วิศิษฐิพร และ
คณะ (2544) ที่รายงานว่า การหมักชานอ้อยร่วมกับ
NaOH 6% เป็นเวลา 7 วัน สามารถเพิ่มการย่อยได้
จาก 31.0 เป็น 51.5% และชานอ้อยทีผ่ า่ นการปรับปรุง
คุณภาพด้วย NaOH สามารถน�ำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ ดัง
รายงานของ Jackson (1977) พบว่า NaOH ไม่มีผล
กระทบต่อสัตว์ ถ้าใช้ในปริมาณ 3-6% และทีส่ �ำคัญไม่
ถูกขับออกทางน�ำ้ นม รวมทั้งไม่มีผลต่อระดับของ Na
ในซีรั่ม แต่สัตว์จะกินน�้ำ และขับปัสสาวะออกมามาก
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุม ดังนั้นจึง
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของระดับ NaOH ที่ใช้
ปรับปรุงคุณภาพชานอ้อย เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ในสูตรอาหาร TMR ต่อผลตอบสนองของโคนมสาว
รุ่น ในแง่ของปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ
และการเจริญเติบโต

ใช้โคนมรุ่นเพศเมีย ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
(สายเลือด 98%) ที่มีอายุเฉลี่ย 12±4 เดือน น�ำ้ หนัก
เฉลี่ย 175±20 กก. จ�ำนวน 12 ตัว ใช้แผนการทดลอง
แบบบล็อคสมบูรณ์ (randomize completely block
design: RCBD) มี 4 ทรีทเมนต์ คือ ชานอ้อยปรับปรุง
คุณภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0, 2, 4, และ
6% เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก (Table 1) ในอาหาร
สูตรรวม (TMR) ค�ำนวณสูตรอาหารโดยใช้โปรแกรม
KCF 2010 (วิโรจน์และมนต์ชัย, 2553) ระยะการ
ทดลองแบ่งเป็นระยะปรับสัตว์ 14 วัน และระยะเก็บ
ข้อมูล 60 วัน เก็บข้อมูลการกินได้, การย่อยได้ และ
การเจริญเติบโต น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยใช้ Proc.GLM และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชานอ้ อ ยด้ ว ย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร
หยาบต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารและสมรรถภาพ
การผลิตในโครุน่ พบว่าปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง
(DMI) ที่ปรับด้วย 4% มากกว่า 0 และ 6% (P<0.01)
แต่ไม่ต่างกับ 2% (5.3, 4.6, 4.6 และ 5.0 กก./วัน ตาม
ล�ำดับ) (Table 2) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการกินได้
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน�้ำหนักตัว (DMIBW) พบว่าที่
4, 0 และ 2% มากกว่า 6% (2.1, 2.1, 2.1 และ 1.9
ตามล�ำดับ) (P<0.01) วิโรจน์ (2546) รายงานว่า โคนม
ลูกผสมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน น�้ำหนักประมาณ 272.0
กิโลกรัม ควรมีการกินได้ของวัตถุแห้ง อย่างน้อย 6.0
กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 2.2 ของวัตถุแห้ง (%BW)
ทั้งนี้เนื่องจากชานอ้อย มีความฟ่ามสูง เมื่อเปรียบกับ
แหล่ ง อาหารหยาบชนิ ด อื่ น ๆ และสอดคล้ อ งกั บ
Jackson (1977) เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ NaOH
จะท�ำให้ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งลดลง ส�ำหรับ
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต (ADG) พบว่ า 4% ดี ที่ สุ ด
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(P<0.01) เมื่อเทียบกับ 6, 2 และ 0% (0.94 เทียบกับ
0.82, 0.72 และ 0.46 กก./วัน ตามล�ำดับ) สอดคล้อง
กับ วิโรจน์ (2546) รายงานว่า โคนมลูกผสมพันธุ์
โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน อายุ 1 ถึง 2 ปี ควรมี ADG ประมาณ

0.5–0.8 กก./วัน และประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FCR)
ของ 2, 4 และ 6% ดีกว่ากลุ่มควบคุม 0% (6.7, 5.4,
5.5 และ 10.1 ตามล�ำดับ) (P<0.01)

Table 1 Feed ingredient and nutrient of experimental TMR diets on DM basis.
Ingredient, %
Treated bagasse
Ground corn
Cassava
Palm kernel cake
Soybean meal
Molasses
Sugar
Urea
Mineral mix
Sulfur-S
Nutrient, %
CP
TDN
EE
NDF
ADF

0% NaOH

2% NaOH

4% NaOH

6% NaOH

28.0
8.0
32.9
9.0
12.0
3.0
5.0
1.5
0.5
0.1

28.0
8.0
32.9
9.0
12.0
3.0
5.0
1.5
0.5
0.1

28.0
8.0
32.9
9.0
12.0
3.0
5.0
1.5
0.5
0.1

28.0
8.0
32.9
9.0
12.0
3.0
5.0
1.5
0.5
0.1

12.5
65.8
1.2
37.1
19.5

12.5
65.8
1.2
35.6
18.8

12.5
65.8
1.2
35.6
19.1

12.5
65.8
1.2
35.2
19.1

Table 2 Effect of treated bagasse in TMR on performance, digestibility, blood glucose and BUN in dairy heifer.
Item
0% NaOH
2% NaOH
4% NaOH
6% NaOH
SEM
P - value
b
ab
a
b
DMI, kg/d
4.6
5.0
5.3
4.6
0.17
0.01
a
a
a
b
DMI, % of BW
2.1
2.1
2.1
1.9
0.06
<0.01
ADG, kg/d
0.46c
0.72b
0.94a
0.82b
0.1
<0.01
a
b
b
b
FCR
10.1
6.7
5.4
5.6
1.09
<0.01
Digestibility, %
DM
71.5c
73.8c
77.1b
80.9a
2.06
<0.01
b
b
a
a
NDF
68.2
68.3
73.2
72.0
1.28
0.01
ADF
65.8b
66.0b
69.3a
71.9a
1.47
<0.01
CP
81.1
82.1
83.9
81.9
0.58
0.28
a,b,c
Values within the same row with a common superscript are significantly different (P<0.05) by DMRT
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การย่อยได้ของวัตถุแห้งที่ 6% มากกว่า 4, 2
และ 0% (80.9, 77.1, 73.8 และ 71.5% ตามล�ำดับ)
(P<0.01) เป็ น ไปในทางเดี ย วกั บ Hendriks and
Zeeman (2009) ทีร่ ายงานว่าความเข้มข้นของ NaOH
มีผลต่อการท�ำลายพันธะ ester bonds cross-linking
ที่จับกันแน่นของ cellulose กับ hemicelluloses ให้
เกิดการคลายตัวและง่ายต่อการเข้าย่อยของจุลินทรีย์
จึ ง ส่ ง ผลการย่ อ ยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ใ นขณะที่ ก ารปรั บ
สภาพ ถึงช่วงเวลาหนึ่ง การย่อยได้จะคงที่ หรือลดลง
เนื่ อ งจากเกิ ด สารประกอบกลุ ่ ม ฟี น อล (phenolic
compounds) ของลิ ก นิ น ในสารละลาย ซึ่ ง
สารประกอบนี้ อ าจยั บ ยั้ ง กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย ์
(Hendriks and Zeeman, 2009) การย่อยได้ของเยือ่ ใย
NDF และเยื่อใย ADF กลุ่ม 6% และ 4% มากกว่า 2%
และ 0% (72.0, 73.2, 68.3 และ 68.2%; 71.9, 69.3,
66.0 และ 65.8% ตามล�ำดับ) (P<0.01)
สรุป
จากการศึกษาพบว่า การเพิ่มระดับของโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชาน
อ้อย จะช่วยให้มีค่าการย่อยได้เพิ่มขึ้น แต่มีผลท�ำให้
ปริมาณการกินได้ของโครุน่ ลดลง ซึง่ ระดับของ NaOH
ที่ เ หมาะสมต่ อการปรับปรุงคุณภาพชานอ้อย เพื่ อ
ใช้ เ ป็ น อาหารหยาบหลั ก ในอาหารสู ต ร TMR คื อ
4% NaOH ท� ำ ให้ โ คมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตและ
ประสิทธิภาพการใช้อาหารเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด และภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุน
สถานที่ท�ำการทดลองและอ�ำนวยความสะดวกในการ
ด�ำเนินงานวิจัย
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