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บทคัดย่อ 
ถั่วลิสงเถา (Arachis glabata) เป็นพืชอาหารสัตว์ชนิดใหม่ที่ทนแล้งและมีโปรตีนสูงเหมาะส าหรับการปลูก

เพื่อใช้เป็นอาหารโคนม การวิจัยในครั้งนี้เพื่อหาค่าองค์ประกอบทางโภชนะของถั่วลิสงเถาและการย่อยสลายได้                     
ในกระเพาะรูเมนด้วยเทคนิคถุงไนลอนของโคนมแบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อยดังนี้  
 การทดลองย่อยที่ 1 ศึกษาค่าองค์ประกอบทางโภชนะของถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ โดยใช้แผนการทดลองแบบ
บล๊อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design: RCBD) มีทั้งหมด 4 บล๊อก (4 แปลงทดลอง) 3                     
ทรีทเมนต์ ดังนี้ ทรีทเมนต์ที่  1, 2 และ 3 คือ ถั่วลิสงเถาพันธุ์. Florigraze, Arbook และ Ecotart ตามล าดับ                   
ผลการทดลองพบว่า ถั่วลิสงเถาทั้ง 3 พันธุ์มีน้ าแห้งเฉลี่ย 28.26-30.75 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) โดยถั่วลิสงเถาพันธุ์ 
Arbook  มีค่าโปรตีนรวม 19.78 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าถั่วลิสงเถาพันธุ์อื่นอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนถั่ว
ลิสงเถาพันธุ์ Florigraze มีค่าเฮมิเซลลูโลส 17.63เปอร์เซ็นต์และพลังงานรวม 3,830.00 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัมสูง
กว่าถั่วลิสงเถาสายพนัธุ์อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 การทดลองย่อยที่ 2 ศึกษาค่าย่อยสลายได้ของถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ในกระเพาะรูเมนของโคนมด้วยเทคนิคถุง
ไนลอน โดยใช้โคนมโฮสไตน์ฟรีเซียนเจาะกระเพาะจ านวน 3 ตัว สุ่มเข้าสู่แผนการทดลองแบบบล๊อกสมบูรณ์ 
(Randomized Completely Block Design: RCBD) มีทั้งหมด 3 บล๊อก (โคนมเจาะกระเพาะ 3 ตัว) 3 ทรีทเมนต์ 
ดังนี้ ทรีทเมนต์ที ่1, 2 และ 3 คือ ถั่วลิสงเถาพันธุ.์ Florigraze, Arbook และ Ecotart ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่า 
ถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigraze และพันธุ์ Arbook จะมีอัตราการย่อยสลายได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุแห้ง และโปรตีน
ในช่วง 0-4 ช่ัวโมง และช่วง 24-28 ช่ัวโมงที่ดีกว่าถั่วลิสงเถาพันธุ์ Ecotart แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ส่วนจลศาสตร์การย่อยสลาย (a, b, c, and p) ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุแห้ง และโปรตีน ในกระเพาะรูเมน
ของถั่วลิสงเถา 3 พันธุพ์บว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

Abstract 
Arachis glabata is new variety forage which tolerates drought and provide high protein.              

This kind of plant is suitable as dairy cow diet. The research was divided into 2 experiments, 
Experiment 1 was conducted to study on nutritive value of Arachis glabata.The experimental 

design was Randomized Completely Block Design (RCBD) experiment with three treatments. Each 
treatment consisted of three blocks (three crops) and followed different three variety of Arachis 
glabata as Cv. Florigraze, Cv. Arbook and Cv. Ecotart. Results showed that three variety of Arachis 
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glabata were 28.26-30.75 % of dry matter (P>0.05). In addition, Arachis glabata Cv. Arbook was grater 
19.78 % of protein than other group of Arachis glabata (P<0.01). Furthermore, Arachis glabata Cv. 
Florigraze was grater 17.63 of hemicelluloses and 3,830.00 kcal/kg of gross energy significant 
different among other group of Arachis glabata (P<0.05). 

Experiment 2 was conducted to study on ruminal degradability of Arachis glabata using In 
situ technique in dairy cattle. The experimental design was Randomized Completely Block Design 
(RCBD) experiment with three treatments. Each treatment consisted of three blocks (three ruminally 
fistulated dairy cattle) and followed different three variety of Arachis glabata as Cv. Florigraze, Cv. 
Arbook and Cv. Ecotart. Results showed that Arachis glabata Cv. Florigraze and Arachis glabata Cv. 
Arbook was grater dry matter, organic, matter and protein degradability at 0-4 hour and 24-28 hour 
than Arachis glabata Cv Ecotart (P<0.05). In addition, kinetic of degradation (a, b, c, and p) of dry 
matter, organic, matter and protein were not significant different (P>0.05) among three variety of 
Arachis glabata. 

 

ค าส าคัญ    : ถั่วลิสงเถา  องค์ประกอบทางโภชนะ  การย่อยสลายได้  เทคนิคถุงไนลอน  โคนม 
Keywords : Arachis glabata, Nutrients Composition, Degradability, Nylon Bag Technique, Dairy Cows 
*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  Manatsanun@su.ac.th  โทร. 0 3228 2978 
 
 

1.บทน า 
 ภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนจัด   และมีสภาพพื้นที่เป็นดิน                  
ชุดหุบกะพงที่มีลักษณะเป็นดินดานและดินเหนียวปนทราย ในช่วงฤดูแล้งจะจับตัวกันเป็นดินแข็ง มีความสามารถใน
การอุ้มน้ าต่ าและขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตต่ า ทั้งยังส่งผลต่อการผลิตพืชอาหารสัตว์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งท่ีจะเกิดปัญหาการขาดแคลน พืชอาหารสัตว์ กอปรกับเขตภาคตะวันตกจะมีการเลี้ยง
ปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อและโคนมที่หนาแน่น จึงท าให้มีความต้องการพืชอาหารสัตว์ในปริมาณมากเพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของสัตว์และเพื่อให้สัตว์ได้รับคุณค่าทางโภชนะอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอาหารขึ้น จะส่งผล
ตามมาคือราคาของพืชอาหารสัตว์ทั้งในรูปแบบสดและแห้งมีแนวโน้มสงูขึ้น อันจะแปรผันตรงต่อต้นทุนการผลิตปศุสตัว์
ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ถั่วลิสงเถา (Arachis glabrata) มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้เป็นพืชที่ทนแล้ง เจริญเติบโตได้ดีในดิน
เกือบทุกชนิด เป็นพืชที่ทนต่อการเหยียบย้ าและการแทะเล็มของสัตว์ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ได้ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจนโดยอาศัยไรโซเบียม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการเพิ่มระดับของโปรตีน
ในต้นพืชและไรโซเบียมยังช่วยเป็นธาตุอาหารให้แก่ดินด้วย น าไปสู่การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินได้ ศศิธรและ
คณะ (2545) ได้ท าการศึกษาถึงผลผลิตและคุณภาพของถั่วลิสงเถา 11 พันธุ์ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย พบว่า ถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigaze มีโปรตีนเฉลี่ย 17.23 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตดีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง มี
ค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งและค่าการย่อยได้ของเยื่อใยสูง กรมปศุสัตว์จึงน ามาทดลองและส่งเสริมให้ปลูกในประเทศ
ไทยเป็นแหล่งอาหารหยาบที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงและใช้เป็นแหล่งอาหารแห้งส าหรับสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน 
ปัจจุบันมีการน าเข้าถ่ัวลิสงเถาพันธุ์ Arbrook และ  Ecotart จากต่างประเทศ ซึ่งพบว่า ทั้ง 2 พันธุ์เป็นถั่วลิสงเถาพันธุ์
ใหม่ท่ียังไม่มีการทดลองปลูกในประเทศไทยมากนักและยังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักของเกษตรกร 
 ด้วยคุณสมบัติเด่นของถั่วลิสงเถาที่สามารถปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถ                 
ใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์ได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงองค์ประกอบทางโภชนะของถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigaze, 
Arbrook และ Ecotart รวมถึงการหาค่าการย่อยได้ภายนอกด้วยเอมไซม์เปปซินและการย่อยสลายได้ของโภชนะใน
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กระเพาะหมักของโคนม เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอันจะน าไปสู่การส่งเสริมให้เกษตรกรชุมชน                    
ใช้เป็นแนวทางในการน าใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อไป  
 

2.วิธีการทดลอง  
2.1 อุปกรณ์และวิธีการ 
 การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของถั่วลิสงเถาและการย่อยโปรตีนได้ด้วยเอมไซม์                   
เปปซิน 

2.1.1 แผนการทดลอง  
การทดลองนี้ใช้แผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: 

RCBD) โดยมี 4 บล็อก (พ้ืนท่ีในการปลูก) 3 ทรีทเมนต์ รวมทั้งหมด 12 หน่วยทดลอง ดังนี้ 
ทรีทเมนต์ที่ 1 คือ ถั่วลิสงเถา Cv Florigraze   
ทรีทเมนต์ที่ 2 คือ ถั่วลิสงเถา Cv Arbook   
ทรีทเมนต์ที่ 3 คือ ถั่วลิสงเถา Cv Ecotart 

 

   
A. Arachis Glabrata Cv. 

Florigraze 
B. Arachis Glabrata Cv. Arbrook C. Arachis Glabrata Cv. Ecotart 

Figure 1 Arachis Glabrata (A= Cv. Florigraze, B= Cv. Arbrook, C= Cv. Ecotart) 
 

2.1.2 ขั้นตอนการทดลอง 
1.) ท าการเก็บถั่วลิสงเถาทั้ง 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ Florigraze, Arbrook และ Ecotart จากแปลงปลูก

ที่อายุการตัด 60 วัน โดยจะเก็บตัวอย่างจากแปลง แปลงละประมาณ 2 กิโลกรัม 
2.) น าถั่วลิสงเถาที่ได้จากการเก็บมาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง และท า

การบดขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร แล้วเก็บตัวอย่างใส่ถุงดูดความช้ืน  
3.) น าตัวอย่างถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ มาวิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธีการประมาณ 

(Proximate analysis) ตามวิธีของ AOAC (1985) และวิเคราะห์เยื่อใยด้วยสารฟอกตามวิธีของ Georing and Van 
Soest (1970)  

4.) น าตัวอย่างถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ มาวิเคราะห์การย่อยได้ด้วยเอมไซม์เปปซิน (In vitro Pepsin 
Digestibility) ตามวิธีของ AOAC (1985) 

 

2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและค่าการย่อยได้ด้วยเอมไซม์เปปซิน                    
มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ด้วย 
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Duncan’s New Multiple Range Test  DMRT ตามแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามวิธีของมนต์ชัย (2544) 

 

 การทดลองที่ 2 การหาค่าอัตราการย่อยสลายและจลศาสตร์การย่อยสลายของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุและ
โปรตีนด้วยเทคนิคถุงไนลอนในกระเพาะหมักของโคนม 

2.1.4 แผนการทดลอง 
 การทดลองนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Randomized Complete Block Design: 
RCBD) โดยมี 3 บล็อก (โคนมทดลอง) 3 ทรีทเมนต์ รวมทั้งหมด 9 หน่วยทดลอง ดังนี้ 

ทรีทเมนต์ที่ 1 คือ ถั่วลิสงเถา Cv. Florigraze   
ทรีทเมนต์ที่ 2 คือ ถั่วลิสงเถา Cv. Arbook   
ทรีทเมนต์ที่ 3 คือ ถั่วลิสงเถา Cv. Ecotart 

2.1.2 สัตว์ทดลอง 
โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน (Holstein Friesian) น้ าหนักเฉลี่ย 230-250 กิโลกรัม จ านวน 3 ตัว 

แต่ละตัวท าการเจาะกระเพาะหมักใส่ท่อแบบถาวร (Rumen Fistulaion) ก่อนการทดลองโคนมทุกตัวได้รับอาหารข้น
โปรตีนหยาบ 16 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว และให้อาหารหยาบคือฟางข้าว  แบบไม่จ ากัด 

2.1.6 ขั้นตอนการทดลอง 
 ท าการทดลองโดยใช้เทคนิคถุงไนลอน (Nylon bag technique) ตามวิธีของ (Orskov and 

McDonald, 1979) ขั้นตอนดังน้ี 
1) เตรียมถุงไนลอน (ขนาดรู 58 ไมโครเมตร) ขนาด 8×13 เซนติเมตร ด้วยการอบที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส และชั่งน้ าหนักถุงไนลอน จากนั้นจะชั่งตัวอย่างถั่วลิสงเถาปริมาณ 3-4 กรัม ใส่ในถุงไนลอน 
 2) น าถุงไนลอน ไปจุ่มในกระเพาะหมักของโคเจาะกระเพาะจ านวน 3 ตัว โดยใช้ระยะเวลาการ

หมัก 0, 4, 8, 16, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง 
 3) เมื่อครบก าหนดเวลาจะน าถุงไนลอนออกจากกระเพาะหมัก แล้วค่อยๆ ล้างด้วยน้ าสะอาดล้าง

เศษอาหารจากกระเพาะหมักท่ีติดมากับถุงออกให้หมด ค่อยๆ บีบล้างถุงให้สะอาดโดยสังเกตจากการล้างจนกระทั่งน้ า
ใสหลังจากนั้นค่อยๆ บีบเอาน้ าออกจนหมดแล้วน าถุงไปอบ  ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  

4) น าถุงไนลอนท่ีระยะเวลาต่างๆ มาชั่งหาน้ าหนักอาหารที่เหลือ แล้วน าตัวอย่างไปวิเคราะห์หาค่า
วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ และโปรตีน ตามวิธีของ AOAC (1985) แล้วค านวณหาค่าการย่อยสลายของวัตถุแห้ง 
อินทรียวัตถุ และโปรตีนท่ีช่ัวโมงต่างๆ ดังสมการ 

 

Degradability (%) = 
100 –(ปริมาณโภชนะที่เหลือในถุงหลังบ่ม) × 100) 

(ปริมาณโภชนะท้ังหมดก่อนบ่ม) 
 

Nutrients loss (%) = 
100 –((Residual nutrients in bag) × 100) 

(Original nutrients in bag tohr) 
 

5) การค านวณจลศาสตร์การย่อยสลาย (Kinetic of degradation) เมื่อได้ค่าความสามารถในการ
ย่อยสลายแล้วก็สามารถน าผลไปแปลความหมายหรืออธิบายผลที่ได้จากการศึกษาโดยเทคนิคใช้ถุงไนลอนต่อไปตามวิธี
ของ Chen (1996) จากสมการ 
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P = a + b (1-e-ct) 
 

โดย P = ปริมาณที่ถูกย่อยสลาย ณ ท่ีเวลา t 
 a = ปริมาณอาหารทีล่ะลายในน้ า 
 b = ปริมาณอาหารส่วนท่ีไมล่ะลายในน้ าแต่สามารถถูกย่อยสลายในช่วงเวลา 
 c = อัตราการย่อยสลาย 

 

2.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าข้อมูลการวัดค่าการย่อยสลายได้ในกระเพาะหมักของถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ มาวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ด้วย Duncan’s New Multiple 
Range Test, DMRT ตามแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ตามวิธีของมนต์ชัย (2544) 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณผ์ล 
3.1 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของถั่วลิสงเถาและการย่อยโปรตีนได้ด้วยเอมไซม์เปปซิน 

เมื่อท าการวิเคราะห์หาความช้ืนและวัตถุแห้งของถั่วลิสงเถาสดทั้งหมด 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ Florigraze, Arbrook 
และ Ecotart ที่อุณหภูมิ 60 และ 100 องศาเซลเซียส พบว่า ถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigraze, Arbrook และ Ecotart ที่
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีจะมีปริมาณวัตถุแห้งเท่ากับ 30.759, 28.658 และ 29.739  เปอร์เซ็นต์ และ
ความช้ืนเท่ากับ 69.241, 71.342 และ 70.261 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนถั่ว
ลิสงเถาที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส พบว่ามีปริมาณวัตถุแห้งเท่ากับ 29.586, 28.338 และ 28.633  
เปอร์เซ็นต์ และความช้ืนเท่ากับ 70.413, 71.662 และ 71.366 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) ดังใน Table 1 ผลการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบทางโภชนะของถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ พบว่า ถั่วลิสงเถาทั้งสาม
พันธุ์ ไขมัน (EE) เถ้า  (Ash)  แคลเซียม (Ca) เยื่อใยหยาบ (CF) Neutral detergent fiber Neutral detergent 
soluble ลิกนิน และการย่อยได้ของโปรตีนด้วยเอมไซม์เปปซินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  แต่ถั่วลิสงเถา
ทั้งสามพันธุ์จะมีค่าโปรตีนหยาบคือ พันธุ์ Florigraze เท่ากับ17.780 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ Arbrook เท่ากับ 19.780 
เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์ Ecotart เท่ากับ 16.833 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) ทั้งยัง
พบว่าค่าเฮไมเซลลูโลสของถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigraze จะมีค่าสูงกว่าอีก 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ Arbrook และ พันธุ์ 
Ecotart แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  
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Table 1 Dry matter of fresh Arachis Glabrata and nutrients composition of Arachis Glabrata 

Nutrient Composition  
Arachis Glabrata 

SEM 
Florigraze Arbrook Ecotart 

Fresh sample 
     Dry matter (at 60 oC) 30.759 28.658 29.739 1.656 
     Dry matter (at 100 oC) 29.586 28.338 28.634 0.570 
Dry sample (at 60 oC) 
     Moisture (%) 4.103B 5.887A 5.577A 0.257 
     Dry Matter (%) 95.897A 94.113B 94.423B 0.257 
     Ether Extract (%) 1.453 1.880 2.143 0.264 
     Gross Energy (Kcal/kg) 3,830.00a 3,742.13b 3,699.63b 31.47 
     Crude Protein (%) 17.870B 19.780A 16.833C 1.219 
     Ash (%) 9.550 9.373 9.590 0.284 
     Acid soluble ash (%) 98.367B 99.207A 99.210A 0.155 
     Acid insoluble ash (%) 1.633A 0.793B 0.880B 0.102 
     Calcium (%) 2.747 2.593 2.573 0.155 
     Phosphorus (%) 0.300b 0.300b 0.327a 0.010 
     Fiber (%)  
        -Crude fiber (%) 20.473 23.127 23.403 1.219 
        -Neutral detergent fiber` (%) 44.210 42.633 42.790 0.706 
        -Acid detergent fiber (%) 26.550b 30.193a 31.543a 1.302 
        -Hemicelluloses (%) 17.663A 12.443B 11.247B 1.394 
        -Cellulose (%) 21.040 24.997 25.643 1.041 
     Neutral detergent soluble (%) 55.790 57.367 57.210 0.706 
     Lignin (%) 5.503 5.193 5.900 0.360 
     Pepsin digestibility (%) 72.750 73.037 72.483 6.393 

Mean in the same row without superscript are not significantly different at P> 0.05 by DMRT. 
a, b, c Mean in the same row with difference letter are significantly different at P≤ 0.05 by DMRT. 
A, B, C Mean in the sa e row with difference letter are significantly different at P≤ 0.0  by DMRT. 
 

เนื่องจากถั่วลิสงเถาทั้ง 3 พันธุ์เป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถตรึงไนโตรเจนในช้ันบรรยากาศได้                  
โดยอาศัยการท างานของจุลินทรีย์กลุ่ม Rhizobium ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนไนโตรเจน (N) ในบรรยากาศถูก
เปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย (NH3) โดยอาศัยเอนไซม์ไนโตรจีเนส หลังจากไนโตรเจนถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียและ
แอมโมเนียมไอออน (NH4

+) ซึ่งเป็นรูปท่ีมีประจุจึงสามารถถูกดูดซับในดินพืชหรือแบคทีเรียสามารถน าไปใช้โดยตรงใน
กระบวนการ ammonium assimilation ซึ่งเป็นกระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนหรือสารประกอบ
อินทรีย์ไนโตรเจนอ่ืนๆ ซึ่งท าให้พืชตระกูลถั่วมีปริมาณโปรตีนสูง พืชตระกูลถั่วจึงถูกจัดให้เป็นพืชอาหารสัตว์ชนิดหนึ่ง 
ที่เป็นแหล่งให้โปรตีนส าหรับสัตว์ โดยถั่วลิสงเถา 3 สายพันธ์ุต่างก็มีค่าโปรตีนสูงกว่าพืชอาหารสัตว์พันธุ์อื่นทั้งหญ้าแพง
โกล่าแห้ง มีโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ ถั่วคาวาลเคดแห้ง 17.07 เปอร์เซ็นต์ (พิมพาพร และ คณะ, 2543) ดังนั้น ถั่วลิสง
เถาทั้ง 3 พันธุ์ จึงเหมาะที่จะน ามาใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ แต่เมื่อเทียบกันท้ัง 3 พันธุ์ มีโปรตีนสูงสุดคือ พันธุ์ Florigraze 
และพันธุ์ Arbrook ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธรและคณะ (2545) ได้ศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
ผลผลิตพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของถั่วลิสงเถา 11 พันธุ์ผลการทดลองพบว่าถั่วลิสงเถา A. glabrata Cv. 
Florigraze มีโปรตีน 17.23 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณเยื่อใย NDF ประมาณ 42.48 เปอร์เซ็นต์ 
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3.2 ผลการหาค่าอัตราการย่อยสลายและจลศาสตร์การย่อยสลายของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ และโปรตีนด้วย
เทคนิคถุงไนลอนในกระเพาะหมักของโคนม 
 การศึกษาอัตราการย่อยสลายสิ่งแห้งของถั่วลิสงเถาอบแห้งทั้ง 3 พันธุ์ได้แก่ Florigraze, Arbrook และ 
Ecotart ที่เก็บผลตัวอย่างทุกๆช่วงเวลาที่ 0, 4, 8, 16, 24 ,48 และ 72 พบว่าถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigraze และ 
Arbrook มีอัตราการย่อยสลายของสิ่งแห้งได้ดีกว่าพันธุ์ Ecotart ในช่วงเวลาที่ 24 และที่ 48 ช่ัวโมง คือ 71.897, 
71.327 และ 60.110 เปอร์เซนต์ 74.147, 77.567 และ 66.350 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) การที่ถั่วลิสงเถาพันธุ์ Ecotart สามารถย่อยสลายสิ่งแห้งได้น้อยกว่าถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigraze และ 
Arbrook เป็นผลมาจากถั่วลิสงเถาพันธุ์ Ecotart มีปริมาณลิกนินและเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารละลายที่เป็นกรดสูง
ปริมาณโปรตีนและมีปริมาณเฮไมเซลลูโลสต่ ากว่าถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigraze และ Arbrook จึงท าให้ค่าอัตราการย่อย
สลายของสิ่งแห้งของถั่วลิสงเถาพันธุ์ Ecotart ต่ ากว่าอีก 2 พันธุ์ ดังแสดงใน Table 2 และนอกจากนี้ถั่วลิสงเถาพันธุ์ 
Florigraze และ Arbrook มีลักษณะของล าต้นเล็ก ใบเยอะ ล าต้นไม่แข็งมาก ปริมาณลิกนินน้อยแต่มีเฮไมเซลลูโลสสูง 
จึงส่งผลท าให้ความสามารถในการย่อยสลายของสิ่งแห้งของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักได้ดีกว่าถั่วลิสงเถาพันธุ์ Ecotrat 
เนื่องจากถั่วลิสงเถาสายพันธุ์นี้ มีล าต้นใหญ่แข็ง จึงส่งผลให้การย่อยสลายของสิ่งแห้งน้อยกว่าถั่วลิสงเถาที่กล่าวมาทั้ง     
2 พันธุ์ อีกทั้งสิ่งแห้งของพืชหรือเยื่อใยต่างๆ มีองค์ประกอบของ เซลลูโลส , เฮไมเซลลูโลส และลิกนินหรือซิลิกา               
ซึ่งพบว่าจุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรีย และเชื้อรา สามารถย่อยสลายเยื่อใยได้ดี ก่อนเริ่มการทดลองนี้พบว่าโคที่ใช้ในการ
ทดลองได้กินอาหารข้นและอาหารหยาบเป็นประจ าทุกวัน ซึ่งอาหารข้นนั้นมีผลท าให้ค่า pH ในกระเพาะหมักมีสภาวะ
เป็นกรด ท าให้จุลินทรีย์จ าพวกโปรโตซัวสามารถเจริญเติบโตได้ดี และไปจับกินแบคทีเรียเป็นอาหาร พอเริ่มการทดลอง
ในครั้งนี้ ได้หยุดให้โคที่ใช้ในการทดลองกินอาหารข้น โดยให้กินแต่อาหารหยาบอย่างเดียวคือ ฟางข้าว โดยอาหาร
หยาบมีผลท าให้ค่า pH ในกระเพาะหมักมีสภาวะเป็นด่าง จึงท าให้โปรโตซัวไม่สามารถเจริญได้ และส่งผลให้แบคทีเรีย
สามารถเจริญได้ดี ท าให้จ านวนแบคทีเรียมากขึ้นกว่าตอนที่กินอาหารข้นผสมอาหารหยาบ ท าให้มีการย่อยสลายสิ่ง
แห้งหรือเยื่อใยได้ดีขึ้น ส่วนเช้ือรามีบทบาท ท่ีส าคัญมากในการย่อยสลายเยื่อใยในกระเพาะหมัก  
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Table 2 Dry matter, Organic matter and Protein degradation of Arachis Glabrata by Nylon Bag 
Technique in Dairy Cows 

Degradation (%) 
Arachis Glabrata 

SEM 
Florigraze Arbrook Ecotart 

Dry matter degradation (%) 
     at 0 hour 29.137 29.107 28.090 1.200 
     at 4 hour 37.140 34.770 33.673 1.347 
     at 8 hour 39.400 37.423 36.120 1.823 
     at 16 hour 55.863 52.870 57.673 2.586 
     at 24 hour 71.897a 71.327a 60.110b 3.602 
     at 48 hour 74.147a 77.567a 66.350b 3.136 
     at 72 hour 78.383 79.620 77.053 1.609 
Organic matter degradation (%) 
     at 0 hour 27.503ab 29.110a 25.323b 1.226 
     at 4 hour 35.007a 34.483a 30.520b 1.280 
     at 8 hour 36.750 37.780 34.500 1.815 
     at 16 hour 54.090 52.870 52.397 1.230 
     at 24 hour 64.900 66.970 54.067 5.636 
     at 48 hour 71.940 72.150 65.183 8.885 
     at 72 hour 78.027 79.620 76.570 1.626 
Protein degradation (%) 
     at 0 hour 37.480 39.630 37.130 1.056 
     at 4 hour 47.577 47.497 45.130 1.102 
     at 8 hour 59.607 62.947 61.333 1.164 
     at 16 hour 78.330 77.293 77.703 2.335 
     at 24 hour 90.423ab 92.810a 88.130b 1.236 
     at 48 hour 95.467 95.987 94.387 1.376 
     at 72 hour 97.280a 97.770a 96.983b 1.114 
Mean in the same row without superscript are not significantly different at P> 0.05 by DMRT. 
a, b Mean in the same row with difference letter are significantly difference at P≤ 0.05 by DMRT. 
 

ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากเชื้อรามีเอนไซม์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสท าให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ได้
เต็มที่ (Fonty and Joblin, 1991; Akin andBornemane, 1990) เช้ือรายังช่วยในการท าให้อาหารที่โคกินเข้าไปมี
ขนาดเล็กลง หรือสร้างช่องว่างของอาหารเพื่อให้แบคทีเรียเข้าไปย่อยสลายส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งจากการทดลองพบว่า
อัตราการย่อยสลายของสิ่งแห้งของถั่วลิสงเถาอบแห้งทั้ง 3 พันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อให้โคกินแต่อาหารหยาบอย่างเดียว 

อัตราการย่อยสลายอินทรียวัตถุของถั่วลิสงเถาอบแห้งทั้ง 3 สายพันธุ์ คือพันธุ์ Florigraze, 
Arbrook และ Ecotart มีอัตราการย่อยสลายที่ช่ัวโมงที่ 8, 16, 24, 48 และ 72 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) แต่ในช่ัวโมงที่ 0 และ 4 พันธุ์ Florigraze และ Arbrook มีอัตราการย่อยสลายอินทรียวัตถุสูงกว่าพันธุ์ 
Ecotart แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) เนื่องมาจากถั่วลิสงเถาพันธุ์ Florigraze และ Arbrook มีปริมาณโปรตีน           
ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่สูงกว่าสายพันธ์ุ Ecotart และสารอินทรีย์บางส่วนสามารถละลายได้ในน้ า หรือมีความสามารถใน
การสลายได้สูงเมื่อสัมผัสกับตัวท าละลาย สามารถเกิดการย่อยได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้ในช่วงเวลาเริ่มต้นมีความ
แตกต่างกัน และหลังจากช่ัวโมงที่ 8, 16, 24, 48 และ 72 อัตราการย่อยสลายของสิ่งแห้งของถั่วลิสงเถาอบแห้งทั้ง              
3 พันธุ์มีอัตราการย่อยสลายของสิ่งแห้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งผลมาจากสารอินทรีย์วัตถุบางชนิด
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ต้องใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย หรือย่อยสลายได้ช้ากว่าสารอินทรีย์วัตถุในช่วงระยะเวลาที่ 0 และ 4 ช่ัวโมง             
ที่ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของโคซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้หลังจากช่ัวโมงที่ 4 ไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาอัตราการย่อยสลายโปรตีนของถั่วลิสงเถาอบแห้งทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 
Florigraze, Arbrook และ Ecotart ในช่ัวโมงท่ี  0, 4, 8, 16, 24, 48 และ 72 พบว่าในช่วงเวลาที่ช่ัวโมงที่ 0, 4, 8, 16 
และ 48, มีอัตราการย่อยสลายโปรตีนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ถั่วลิสงเถาพันธุ์ Arbrook                 
มีอัตรากาย่อยสลายโปรตีนของถั่วลิสงเถาได้ในช่ัวโมงที่ 24 และ 48 สูงกว่าพันธุ์Florigraze และ Ecotart  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพันธุ์  Arbrook ให้ผลดีที่สุดคือ 92.810, 97.770 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลมาจากถั่วลิสง
เถาพันธุ์ Arbrook มีปริมาณใบต่อต้นเยอะ ล าต้นอ่อนไม่แข็งมาก จึงสามารถเกิดการย่อยสลายของโปรตีนโดยจุลินทรีย์
ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ดี โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักที่ท าหน้าที่ในการย่อยสลายสารอาหารประเภท
โปรตีนมีอยู่หลายจ าพวกมีทั้งกลุ่มของแบคทีเรียที่ใช้โปรตีน (proteolytic bacteria) แบคทีเรียกลุ่มนี้ใช้กรดอะมิโน
เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐาน โดยมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ระหว่าง 104-107 เซลล์ต่อมิลลิลิตรของของเหลวใน
กระเพาะหมัก (Hungate, 1966) ในกระเพาะหมักเกิดจากการย่อยสลายของโปรตีนในอาหารจุลินทรีย์โปรตีน และ
สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช้โปรตีน (Non Protein Nitrogen; NPN) โดยเมื่อสัตว์กินอาหารเข้าไปแล้วเอนไซม์ 
protease ที่ผลิตจากแบคทีเรียและโปรโตซัวจะสลายพันธะของโปรตีนให้สั้นลง ดังนั้นจากการทดลองในครั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นมีอัตราการย่อยสลายของโปรตีนได้เยอะขึ้น ซึ่งการย่อยสลายในช่ัวโมงแรกๆ พบว่าถั่ว
ลิสงเถาทั้ง 3 สายพันธุ์แตกต่างกัน เป็นผลมาจากปริมาณเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันจึงท าให้ถั่ว
ลิสงเถาสายพันธ์ุ Arbrook ที่มีโปรตีนสูงที่สุดมีอัตราการย่อยสลายของโปรตีนได้ดีกว่าสายพันธ์ุอื่น 

 จากการศึกษาจลศาสตร์การย่อยสลาย (Kinetic of degradation) ของถั่วลิสงเถาอบแห้ง 3 พันธุ์ 
พบว่า ศักยภาพในการย่อยสลาย ปริมาณสารที่ละลายในน้ า ปริมาณอาหารที่ไม่สามารถละลายในน้ า แต่สามารถถูก
ย่อยสลายได้ในช่วงเวลา และ อัตราการย่อยสลาย ของสิ่งแห้ง อินทรียวัตถุ และโปรตีนของถั่วลิสงเถา 3 สายพันธุ์  
แม้ว่าถั่วลิสงเถาสายพันธุ์ Florigraze และ Arbrook เมื่อพิจารณาแล้วจะมีแนวโน้มว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่ดีกว่า
สายพันธุ์ Ecotart แต่ค่าจลศาสตร์การย่อยสลายที่เกิดขึ้นในกระเพาะหมักของโคไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิติ 
(P>0.05) อันเนื่องมาจากการศึกษาการย่อยสลายของสิ่งแห้ง การย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุ และการย่อยสลายของ
โปรตีนในกระเพาะหมักดังแสดงใน Table 3 ตามล าดับ ที่แสดงให้เห็นว่าการย่อยสลายของถั่วลิสงเถาทั้ง 3 สายพันธุ์
ทุกช่วงเวลาที่ใช้ในการทดลองไม่แตกต่างกัน จึงท าให้ค่าจลศาสตร์การย่อยสลาย (Kinetic of degradation) ของถั่ว
ลิสงเถา 3 พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  
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Table 3 Kinetic of degradation of Arachis Glabrata by Nylon Bag Technique in Dairy Cows 

Kinetic of degradation (%) 
Arachis Glabrata 

SEM 
Florigraze Arbrook Ecotart 

Dry Matter     
     a 27.123 25.525 25.787 2.841 
     b 58.673 62.508 54.710 8.619 
     c 0.057 0.045 0.048 0.035 
     p 85.796 88.033 80.497 10.698 
Organic Matter     
     a 25.041 26.153 22.871 2.333 
     b 56.458 61.603 58.835 8.269 
     c 0.056 0.044 0.338 0.223 
     p 81.499 87.756 81.707 9.768 
Protein     
     a 34.958 36.664 34.432 1.048 
     b 64.076 62.890 63.640 1.093 
     c 0.069 0.070 0.069 0.011 
     p 99.034 99.554 98.072 0.392 
    Mean in the same row without superscript are not significantly different at P> 0.05 by DMRT. 

p คือ ปริมาณอาหารที่ถูกย่อยสลาย ณ ที่เวลา t 
    a  คือ ปริมาณสารทีล่ะลายในน้ า  
    b คือ ปริมาณอาหารส่วนท่ีไม่ละลายน้ า แต่สามารถถูกย่อยสลายได้ในช่วงเวลา  
    c คือ อัตราการย่อยสลาย 
 

4. สรุป  
 1. ถั่วลิสงเถาสายพันธ์ุ Arbrook มีปริมาณโปรตีนสงูที่สุด และถั่วลิสงเถาสายพันธ์ุ Florigraze มีปริมาณเฮไม
เซลลูโลสสูงที่สุด ส่วนค่าทางโภชนะอื่นๆและค่าการย่อยได้ของโปรตีนด้วยเอนไซม์เปปซินของถั่วลิสงเถา 3 สายพันธุ์         
มีค่าใกล้เคียงกัน 
 2. ค่าการย่อยสลายได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ และโปรตีนในกระเพาะหมักของถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ คือ           
สายพันธุ์ Florigraze, Arbrook และ Ecotart ในช่ัวโมงที่ 0 ถึง 72 มีค่าการย่อยสลายได้ที่ไม่แตกต่างกัน                     
แต่พบว่าถั่วลิสงเถาสายพันธุ์ Florigraze และ Arbrook มีอัตราการย่อยสลายได้ของโปรตีนที่ดีกว่าสายพันธุ์ Ecotart 
ในกระเพาะหมักของโคนม 
 3. ถั่วลิสงเถาทั้ง 3 สายพันธ์ุ มีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะส าหรับน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ หากแต่สายพันธุ์ 
Arbrook มีคุณสมบัติทางโภชนะที่ดีและเหมาะสมต่อการเลือกปลูกเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ส าหรับโคนม 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้
โครงการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในหัวข้อวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางโภชนะ การย่อยได้ และการใช้
ประโยชน์ได้ของถั่วลิสงเถาในอาหารไก่ไข่ ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี และหมวดโคนม  
ฟาร์มสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร               
ที่อ านวยความสะดวกและอนุเคราะห์สถานที่ในการท าวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาช่วยวิจัย 3 ท่านคือนางสาว           
ปวีณา ศุภศรี นางสาวสุชาดา ศรีแก้วช่วง และ นายอนุพงษ์ วงศ์ค า  
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