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บทคัดย่อ 
 การศึกษาโภชนะที่ย่อยได้ของใบทองหลาง ดำเนินการทดลองในปี 2528-2545 เพื่อศึกษาคุณค่าทาง
อาหารสัตว์และโภชนะท่ีย่อยได้ ดำเนินการในจังหวัดนราธิวาส โดยใช้แกะเพศผู้ 6 ตัว ขังกรงเดี่ยว ซึ่งให้กินใบ
ทองหลางวันละ 2 เวลา ในตอนเช้าและบ่าย ในระยะ 7 วันแรก ให้แกะกินใบทองหลางโดยไม่เก็บมูลเพื่อให้
แกะปรับสภาพเคยชิน เก็บมูลโดยใช้ถาดรองรับใต้กรง ป้องกันมิให้มีปัสสาวะเปื้อนมูล  พบว่าแกะกินใบ
ทองหลางเฉลี่ย 731.70 กรัม/วัน คิดเป็นปริมาณวัตถุแห้งเท่ากัน 646.20 กรัม/วัน คิดเป็น 1.76% ของนํ้า
หนัก ซึ่งแสดงว่าแกะมีความชอบกินใบทองหลางพอใช้ได้ แกะสามารถย่อยวัตถุแห้งของใบทองหลางได้ 
49.20% น้ำหนักจากการทดลอง แกะจะถูกขังไว้ในกรงทดลองเฉพาะตัวเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความเครียด 
แต่ผลปรากฎว่าแกะที่ได้รับใบทองหลางแห้งเป็นอาหารนานถึง 17 วัน สามารถเพ่ิมนํ้าหนักได้ 1.12 กก. 
 
 
คำสำคัญ : ใบทองหลาง แกะเพศผู้ 

หลักการและเหตุผล 

 ทองหลาง เป็นไม้พ้ืนเมืองแถบเอเชีย มีขนาดใหญ่ แบ่งเป็นหลายชนิด เช่น ชนิดต้นใหญ่ ใบขนาดใหญ่
สีเขียวเข้ม ขึ้นได้ดีในที่ดอน ชนิดใบเล็ก ใบสีซีด ขึ้นได้ดีในที่ชุ ่มชื้น ที่ลุ ่มและอีกชนิดคือ ทองหลางลาย 
ทองหลางเป็นไม้ที่ใบมีคุณค่าทางอาหารสูง ลิกนินตํ่า ใบมีสารไนเตรทเข้มข้นกว่าพืชหลายชนิด  ทองหลางเป็น
ไม้สกุลถั่ว ซึ่งสามารถนำมาใช้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ ได้ และในอินโดนีเซียมีผู้ปลูกทองหลางใบใหญ่ผสม
แปลงหญ้า ใช้สำหรับตัดเอาใบเลี้ยงโคนม 
 ดังนั้น เราจึงศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์ใบทองหลาง โดยงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ 
ได้วิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของใบทองหลาง พบว่า มีความชื้น 12.31% ค่าโปรตีน 18.74% ค่าไขมัน 8.78% 
ค่ากาก 15.30% ค่าเถ้า 12.52% ค่าคาร์โบไฮเดรต 32.35% ค่า ABF 27.82% ค่า NDF 29.02% ซึ่งจะสังเกต
พบว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้ทำการศึกษาโภชนะท่ีย่อยได้ของ
ใบทองหลางเพ่ือศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ 
 1.1 ใบทองหลาง  

1.2 แกะเพศผู้ตอน  
 1.3 เครื่องบด 
 1.4 ตาชั่ง  
 
 



2. วิธีการ 
 เก็บใบทองหลางนำมาผึ่งแดดไล่ความชื้นจนแห้งสนิท เก็บไว้ในกระสอบไว้ใช้ในการเลี้ยงแกะตาม    
กำหนดให้เพียงพอกับการทดลองระยะ 20 วัน ใช้วิธีการทดลองหาโภชนะท่ีย่อยได้แบบ Invivo โดยใช้แกะเป็น
สัตว์ทดลองตามวิธีการซึ่งแนะนำ โดย Morrsion ใช้แกะเพศผู้ตอน 6 ตัว ขังกรงเดี่ยว ซึ่งใบทองหลางให้กิน    
วันละ 2 เวลา ในตอนเช้าและบ่าย ในระยะ 7 วันแรก ให้แกะกินใบทองหลางโดยไม่เก็บมูลเพื่อให้แกะปรับ
สภาพเคยชินกับใบทองหลางและถ่ายมูลที่ได้รับจากอาหารอ่ืนๆ มาก่อนหน้าการทดลองให้หมด การเก็บมูล
โดยใช้ถาดรองรับใต้กรง ป้องกันมิให้มีปัสสาวะเปื ้อนมูล ซึ ่งมูลและใบทองหลางที ่เหลือจากทุก ๆ ตัว 
คำนวณหาค่าเฉลี่ยที่กินได้แต่ละวันเก็บตัวอย่างใบทองหลางและมูลไปอบหาวัตถุแห้ง โดยอบที่  80 องศา    
นาน 24 ชั่วโมง นำไปบดและวิเคราะห์หาค่า Proximates ซึ่งนำไปใช้ในการคำนวณหาสัมประสิทธิ์การย่อยได้
ของโภชนะต่าง ๆ ที่ต้องการทราบต่อไป 

  วัตถุแห้งที่ย่อยได้ (DMD) = DM กิน - DM มูล x 100 
                              DM กิน 
  อินทรียวัตถุท่ีย่อยได้ (DOM) =  OM กิน - OM มูล x 100 
           OM กิน 
  โภชนะท่ีย่อยได้รวม (TDN) =  โปรตีนที่ย่อยได้ + 2.5 (ไขมันที่ย่อยได้) + กากที่ย่อยได้ +   

                                                     คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ 

  ปริมาณวัตถุแห้งที่กินโดยสมัครใจ (VI) = วัตถุแห้งที่กินได้ (กรัม/ตัว/วัน) 
               (น.น.) 0.75 
  ค่า Digestible Energy สำหรับแกะ (DE) 
            DE 2,000 Kcal = TDN 0.45 Kg 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. ปริมาณใบทองหลางที่กิน 
 แกะกินใบทองหลางเฉลี่ย 731.70 กรัม/วัน คิดเป็นปริมาณวัตถุแห้งเท่ากัน 646.20 กรัม/วัน  คิดเป็น 
1.76% ของนํ้าหนัก ซึ่งแสดงว่าแกะมีความชอบกินใบทองหลางพอใช้ได้ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้ารูซี่
แล้ว แกะกินได้ปริมาณ 466.80 กรัม/วัน เมื่ออายุหญ้า 50 วัน และกินได้วันละ 486.10 กรัม/วัน ใบหญ้ารูซี่
อายุ 70 วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับใบแคซึ่งเป็นพวกพืชตระกูลถั่วยืนต้นด้วยกั น ปรากฏว่าแกะกินเพียง 
478.80 กรัม/วัน และในถั่วฮามาตํ่าที่ตัดอายุแตกต่างกันตั้งแต่ 71.90 และ 120 วัน แล้วแกะจะกินถั่วฮามา  
ตํ่าเพียง 562.10 และ 396.40 กรัม/วัน ตามลำดับ ส่วนพืชตระกูลถั่วที่แกะชอบกินมากกว่าใบทองหลางได้แก่ 
ถั่วคอริคอส ซึ่งแกะสามารถกินได้ประมาณ 850 กรัม/วัน (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงปริมาณใบทองหลางที่กินและมูลแกะที่ถายตลอดการทดลอง 10 วัน 

เบอร์แกะ นำ้หนกัท่ีกิน DM ที่กิน น้ำหนักมูลสด น้ำหนักมูลแห้ง 
01 7549.70 6668.65 7575.40 3200.83 
02 7768.50 6861.92 7828.10 3692.34 
03 7404.90 6540.75 8155.90 3203.02 
04 7309.40 6456.39 7639.60 3393.74 
05 7393.50 6530.68 8398.90 3317.88 
06 6476.00 5720.25 5540.20 2863.70 

เฉลี่ย 7317.00  6463.11 7523.00 3278.59 
หมายเหตุ : DM ของใบทองหลางที่กินโดยการสุม 6 ตัวอยาง 88.33% 

2. ค่าโภชนะที่ย่อยได้ 
 วัตถุแห้งของใบทองหลางแกะสามารถย่อยได้ 49.20% ตํ่ากว่าถั่วคอริคอส ซึ่งแกะสามารถย่อยได้ 
64.4% และใบแคซ่ึงแกะย่อยได้ 62.7% ค่าวัตถุแห้งย่อยได้ของใบทองหลางใกล้เคียงกับถ่ัวฮามาต้าตัดเมื่ออายุ 
71 วัน ซึ่งย่อยได้ 48.10% ส่วนถั่วฮามาต้าที่อายุมากขึ้นจะย่อยได้ตํ่าลง (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 แสดงคาการยอยไดของใบทองหลาง 

เบอร์แกะ 
DM กินได้ VI 

กรัม/ตัว/วัน 
DMD 
(%) กรัม/ตัว/วัน % น้ำหนักตัว 

01 666.80 1.87 45.80 52.00 
02 686.10 1.77 44.20 46.10 
03 654.00 1.72 42.80 51.10 
04 645.60 1.75 43.20 47.40 
05 653.00 1.74 43.00 49.10 
06 572.00 1.73 41.50 49.90 

เฉลี่ย 646.20  1.76 43.40 49.20 
หมายเหตุ DM   = Dry matter 
  DMD = Dry matter digestibility 
  VI     = Voluntary Intake 

3. นํ้าหนักและทดลอง 
 จากการทดลอง แกะจะถูกขังไว้ในกรงทดลองเฉพาะตัวเป็นเวลานาน ขังให้เกิดความเครียด             
แต่ผลปรากฎว่า แกะที่ได้รับใบทองหลางแห้งเป็นอาหารนานถึง 17 วัน สามารถเพิ่มนํ้าหนักได้ 1.12 กก. 
(ตารางที่ 3) แสดงว่าใบทองหลางจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี (ตารางท่ี 3) 

 

 

 



ตารางที่ 3 แสดงน้ำหนกัแกะกอนและหลังการทดลอง 

เบอร์แกะ 
น้ำหนักแกะ (กก.) 

นํ้าหนักเพ่ิม 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

01 35.90 35.50 0.4 
02 37.00 38.70 1.7 
03 36.40 37.90 1.5 
04 37.00 36.70 0.3 
05 35.20 37.50 2.3 
06 31.10 33.00 1.9 

เฉลี่ย 35.43  36.55 1.12 
 

สรุป 
 จากการทดลองหาคาโภชนะที่ยอยไดของใบทองหลาง โดยใชแกะเปนสัตวทดลอง ปรากฎวา คาวัตถุ
แห้งทีก่ินโดยสมัครใจเทากับ 43.4 คาวัตถุแหงที่สัตวกินไดตอนํ้าหนักตัวเทากัน 1.76% และคาวัตถุแหงที่ยอย
ได 49.2% ซ่ึงแสดงวาใบทองหลางสัตว์ชอบกนิ แตคาวัตถุแหงยอยไดคอนขางตํ่า แตอยางไรก็ตาม ระยะ 7 วัน
นั้น แกะเพิ่มนํ้าหนักเฉลี่ยวันละ 65.9 กรัม/ตัว สวนขอมูลที่ตองวิเคราะหทางเคมีอยูในระหว่างการปฏิบัติใน
หอ้งปฏิบัติการ ซึ่งจะไดรวบรวมทํารายงานที่สมบูรณตอไป 
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