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บทคัดย่อ 
 ท าการศึกษาเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการท าต้นถั่วลิสงหมักเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น ในปี 2554 – 2555 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized design มี 4 ซ  า  กรรมวิธี
ทดลองได้แก่ การหมักต้นถั่วลิสง 5 กรรมวิธ ี คือ 1) ผสมปลายข้าว    2) ผสมมันเส้น   3) ผสมกากน  าตาล   4)  
ผสมน  าหมักชีวภาพ  และ 5) ไม่ใส่สารเสริมการหมัก  ใช้พันธุ์ขอนแก่น 5 ในปี 2554  และใน 2555 ท าการศึกษา
แยกกันในพันธุ์ขอนแก่น 6 ที่เก็บเกี่ยวระยะฝักต้ม (94 วัน)  และระยะฝักแห้ง (110 วัน)  ผลการทดลองพบว่า 
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการหมักต้นถ่ัวลิสงคือ น าต้นถั่วลิสงมาสับให้มีขนาดเล็ก 2-3 เซนติเมตร ผึ่งให้หมาด 
น ามาหมักโดยผสมกากน  าตาล 5 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในถุงพลาสติก ไล่อากาศออก แล้วมัดให้สนิท เก็บรักษาไว้ในที่ท่ี
กันแดดและฝน ต้นถั่วลิสงหมักสามารถเก็บรักษาได้ 2 -5 เดือน  คุณสมบัติและอายุเก็บรักษาต้นถั่วลิสงหมัก ขึ นกับ
คุณภาพต้นถั่วที่ใช้หมัก ความช านาญของผู้ท าการหมัก และสภาพแวดล้อม 
 
 

รหัสการทดลอง 01-14-54-01-03-02-01-54 
 
 
 



ค าน า 
ถั่วลิสงเป็นพืชที่นิยมปลูกหมุนเวียนกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง หรือข้าว เนื่องจากช่วย

บ ารุงดิน ผู้ปลูกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมักจะปลูกและจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน แต่ต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างสูง  ดังนั นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต และผลพลอยได้จากถ่ัว 
ลิสง จะช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตร โดยเฉพาะใบถั่วลิสงมีโปรตีนสูง แต่ส่วนใหญ่ถูกทิ งให้สลายตัวในบริเวณปลิดฝัก  
เกษตรกรบางรายน าต้น(ใบและต้น)ถั่วลิสงไปเลี ยงวัวควายบ้าง แต่เนื่องต้นถั่วลิสงจะแห้งและย่อยสลายเร็ว จึงไม่
สามารถเก็บไว้เป็นอาหารสัตว์ได้นาน หากน ามาหมักอย่างเหมาะสม น่าจะเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนส าหรับสัตว์
เลี ยง โดยเฉพาะในช่วงที่ขาดแคลนอาหารในฤดูแล้ง  ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้เสริมให้ผู้ปลูกถ่ัวลิสงแล้ว  ยัง
ท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเองของเกษตรผู้ปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ ที่สามารถใช้ต้นถั่วลิสงเลี ยงสัตว์ และได้ปุ๋ยคอกไป
บ ารุงดินอีกทีหนึ่ง แต่การหมักพืชที่มีโปรตีนสูงอาจเน่าเสียง่าย (วารุณี, 2547)  อย่างไรก็ตาม นิลุบลและคณะ 
(2551) พบว่า ใบมันส าปะหลังซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 18 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า เมื่อหมักอย่างถูกวิธีจะได้ใบมันหมัก ที่
มีคุณภาพและเก็บไว้เลี ยงสัตว์ได้นาน 

 
วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

 1.  ต้นถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยว 
 2. สารที่ใช้เสริมการหมัก ได้แก่ ปลายข้าว มันเส้น น  าหมักชีวภาพ (หมักผักหรือผลไม้)  
              กากน  าตาล 

3. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง  ตาชั่ง 
 4. ถุงพลาสติก  ยางรัดของ  ผ้าใยพลาสติก  ปากกาส าหรับเขียนป้าย 

5. อุปกรณ์บันทึกการทดลอง เช่น สมุดบันทึก  ปากกา  ดินสอ  และคอมพิวเตอร์ 
- วิธีการ 
ปี 2554 

วางแผนการทดลอง Completely Randomized Design  มี 4 ซ  า 

กรรมวิธีทดลองประกอบด้วยการหมักต้นถั่วลิสง 5 กรรมวิธีได้แก่ การผสมหรือไมผ่สมสารเสริมการหมัก
แตกต่างกัน 5 กรรมวิธี คือ 1) ผสมปลายข้าว    2) ผสมมันเส้น   3) ผสมกากน  าตาล   4)  ผสมน  าหมักชีวภาพ  
และ 5) ไม่ใส่สารเสริมการหมัก 

ปลูกถ่ัวลิสงพันธุ์ขอนแก่น5 และเก็บเกี่ยวในระยะฝักแก่ 80 % (R8)   น าต้นถั่วหลังปลิดฝักมาสับเป็นชิ น
เล็ก ๆ ผึ่งให้หมาด น ามาผสมหรือไม่ผสม สารเสริมการหมักชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามกรรมวิธีทดลอง ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ใช้อัตราสารเสริมการหมัก 5 กรัมต่อต้นถั่วลิสง 1 กิโลกรัม   น าต้นถั่วลิสงหลังสับที่ไม่ผสมหรือผสมสาร
เสริมการหมักตามกรรมวิธีทดลองและคนให้เข้ากันดีแล้ว มาบรรจุในถุงพลาสติกขนาด 16X20 นิ ว ถุงละ 4 



กิโลกรัม  อัดให้แน่น ไล่อากาศออก มัดด้วยยางรัดของ  เก็บไว้ในโรงเรือนกันแดดและฝน ใช้ 2 ถุงต่อวิธีการทดลอง 
ต่อซ  า 
ปี 2555 

วางแผน และปฏิบัติการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองในปี 2554  แต่แยกศึกษาในต้นถั่วลิสงพันธุ์
ขอนแก่น 6 เก็บเกี่ยวที่ระยะฝักต้ม (94 วัน) และระยะฝักแห้ง (110) วัน 

การบันทึกข้อมูล 

ความชื น  ความเป็นกรดเป็นด่าง และโปรตีนของต้นถั่วลิสงก่อน และ หลังหมักทุกเดือน เป็นเวลา 5 เดือน 

 
เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น  ตุลาคม 2553 – สิ นสุด กันยายน 2555    ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2554 

ต้นถั่วลิสงก่อนมักมีความชื น 75 %  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.7  และโปรตีน 14.7 %   หลังการหมัก 
1 เดือน ต้นถั่วที่หมักโดยผสมมันเส้นหรือปลายข้าวความชื นลดลง 2 % ส่วนกรรมวิธีทดลองอ่ืนที่เหลือมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  ค่า pH ของต้นถั่วหมักทุกกรรมวิธีทดลองลดลง เหลือต่ ากว่า 5.0 แต่ยังสูงกว่าค่า
มาตรฐานพืชหมักคุณภาพดี (pH ≤ 4.2) ของกองพืชอาหารสัตว์ มีเพียงการหมักโดยผสมกากน  าตาลเท่านั นที่ให้ค่า
ให้ pH ต่ าสุดและใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน  ค่าโปรตีนอยู่ในช่วง 14.0-15.8 เปอร์เซ็นต์  หลังการหมัก 3 และ 5 
เดือนมีการเปลี่ยนแปลงความชื น และ pH และ โปรตีน ของต้นถั่วหมักในแต่ละกรรมวิธีเพียงเล็กน้อย (ตารางที่ 1)  
ต้นถั่วหลังการหมัก 1 เดือน ทุกกรรมวิธีทดลองมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีของพืชหมัก โดยมีกลิ่น พืชหมัก คล้อย
ผลไม้ดอง สีน  าตาลอ่อนจนถึงน  าตาล และมีเนื อแน่นไม่เละ  แต่มีการปนเปื้อนของเชื อราที่แตกต่างกัน การหมักโดย
ผสมกากน  าตาลมีคุณภาพดีที่สุด ไม่พบการปนเปื้อนของเชื อรา  และรองลงมาคือ การหมักโดยผสมมันเส้น ที่พบ
เชื อราปนเปื้อนเล็กน้อย  หลังเก็บรักษาไว้ 3-5 เดือน การปนเปื้อนเชื อรามากขึ นตามระยะเวลาเก็บรักษา แต่การ
หมักโดยผสมกากน  าตาลยังมีคุณภาพดีที่สุด และรองลงมาได้แก่ การหมักโดยผสมมันเส้น (ตารางที่ 2) 

ปี 2555 

ต้นถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวอายุ 94 วัน  ก่อนหมักมีความชื น 74 %  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.9 และ
โปรตีน 17.0 % ต้นถั่วหมักจากทุกวิธีการทดลองที่อายุ 1 เดือน มีความชื นลดลงโดยเฉพาะเมื่อผสมมันเส้น 
กากน  าตาล หรือน  าหมักชีวภาพ  แตทุ่กกรรมวิธีมีความชื นสูงขึ นที่อายุ 2 เดือน  ส่วนค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ลดลงหลังการหมัก  แต่ส่วนใหญ่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐานถึงแม้จะหมักนานถึง 2 เดือน มีเพียงการหมักโดยผสม
กากน  าตาล 5 % ที่มีค่าอยู่ใกล้ระดับมาตรฐานพืชหมักคุณภาพดี (pH 3.5 -4.2) ของกองพืชอาหารสัตว์ (วารุณี
และคณะ, 2547)  ที่สุด  ส่วนค่าโปรตีนในต้นถั่วหมักท่ีแตกต่างกันระหว่างวิธีการหมัก น่าจะเป็นผลมาจากการ



สุ่มแบ่งตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง (ตารางที่ 3)  ต้นถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวอายุ 110 วัน  ก่อนมักมีความชื น 77 %  
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.7 และโปรตีน 16.8 %  หลังการหมัก 1 เดือน ต้นถั่วจากการหมักโดยผสม ผสม
มันเส้น กากน  าตาล หรือปลายข้าวมีความชื นลดลง แต่การหมักโดยไม่ผสมสารเสริมการหมัก และการหมักโดย
ผสมน  าหมักชีวภาพมีความชื นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย   หลังการหมัก 2 เดือนการเปลี่ยนแปลงความชื นต้นถั่ว
หมักทุกกรรมวิธีเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนแรกเพียงเล็กน้อย ยกเว้นการหมักโดยผสมมันเส้นที่ความชื นลดลงมาก
ที่สุด แต่ทุกกรรมวิธีทดลองยังมีความชื นอยุ่ในระดับ 72-78 %  ค่า pH ของต้นถั่วหมักทุกกรรมวีทดลองลดลง
หลังการหมัก 1 เดือนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐานของพืชหมัก ถึงแมจ้ะหมักนานถึง 2 เดือน ยกเว้นการหมักโดย
ผสมกากน  าตาลที่pH อยู่ในระดับมาตรฐานทั งท่ีอายุ1 และ2 เดือน  ต้นถั่วลิสงที่หมักทั ง 2 อายุเก็บเก่ียว ที่หมัก
โดยผสมกากน  าตาลหรือผสมมันเส้น มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีของพืชหมัก และคงคุณภาพดังกล่าวได้นาน
ที่สุด (ตารางที่ 3 และ 5)  ตามมาตรฐานของกองพืชอาหารสัตว์ (วารุณีและคณะ, 2547)  โดยมีกลิ่นพืชหมัก 
คล้อยผลไม้ดอง สีน  าตาลอ่อนจนถึงน  าตาล มีเนื อแน่นไม่เละ  และไม่มีการปนเปื้อนของเชื อราหรือปนเปื้อน
เล็กน้อย  แต่หลังการเก็บรักษา 3 เดือน ต้นถั่วลิสงหมักทุกวิธีทดลองเน่าเสียมากกว่า 50 % 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการหมักต้นถ่ัวลิสงคือ น าต้นถั่วลิสงมาสับให้มีขนาดเล็ก 2-3 เซนติเมตร ผึ่งให้
หมาด น ามาหมักโดยผสมกากน  าตาลหรือมันเส้น 5 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในถุงพลาสติก ไล่อากาศออก แล้วมัดให้
สนิท เก็บรักษาไว้ในที่ที่กันแดดและฝน ต้นถั่วลิสงหมักสามารถเก็บรักษาได้ 2 -5 เดือน  คุณสมบัติและอายุเก็บ
รักษาต้นถั่วลิสงหมัก ขึ นกับคุณภาพต้นถั่วที่ใช้หมัก ความช านาญของผู้ท าการหมัก และสภาพแวดล้อม 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ค าแนะน าส าหรับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ถ่ัวลิสง 
2. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยบรรยายและสาธาติให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงในจังหว้ดขอนแก่นจะนวน 1 

ครั ง (30 คน) และก าลังเตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมค้ดเลือกเพ่ือน าเสนอในการสัมมนา
ทางวิชาการพืชไร่วงศ์ถ่ัวในเดือนสิงหาคม 2556 

 
 

ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ขอนแก่น ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารสัตว์ของต้นถั่วลิสงหมักในการทดลองครั งนี  
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 

นิลุบล  ทวีกุล   เพียงเพ็ญ  ศรวัต  แฉล้ม   มาศวรรณา   ศรีสุดา  ทิพยรักษ์  บุญช่วย  สงฆนาม   เทวาเมาลานนท์   
อัจฉรา  ลิ่มศิลา  และ  สมศักดิ์  ทองศรี.  2542.  การตอบสนองของพันธุ์ต่อเทคโนโลยีการแปรรูปใบมัน
ส าปะหลังเพ่ือเป็นหารสัตว์.  รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2552 (เล่มที่ 1) ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น   
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3.  หน้า 29-45. 

วารุณี  พานิชผล  ฉายแสง  ไผ่แก้ว  สมคิด  พรหมมา  โสภณ  ชินเวโรชน ์ จันทกานต์  อรุณนันท์  วิโรชน ์ ฤทธิ์ฤๅ
ชัย  และ วรรณา  อ่างทอง.  2547.  มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมักคุณภาพดี.  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด.  กรุงเทพฯ. 70 หน้า. 

 
 
 
ตารางท่ี 1  ค่าความชื น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และโปรตีน (เฉลี่ยจาก 4 ซ  า) ของต้นถั่วลิสงหลังการหมัก 

โดยการเติมสารเสริมการหมักต่างกัน  ณ  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปี  2554 
สารเสริม 1 เดือนหลังหมัก     3 เดือนหลังหมัก 5 เดือนหลังหมัก 

การหมัก (5 % นน.) ความชื น 
(%) 

pH โปรตีน 
(%) 

ความชื น 
(%) 

pH โปรตีน 
(%) 

 ความชื น 
(%) 

pH โปรตีน 
(%) 

ไม่ผสมสารเสริมฯ 75.2 4.6 14.7 75.2 4.6 14.0  76.8 4.5 14.3 
ผสมมันเส้น 73.1 4.5 15.2 73.1 4.6 15.4  74.8 4.4 15.2 
ผสมกากน  าตาล 74.1 4.3 14.1 74.1 4.3 13.8  75.0 4.2 14.0 
ผสมปลายข้าว 73.2 4.5 14.0 73.2 4.6 13.6  76.1 4.5 14.0 
ผสมน  าหมักชีวภาพ 76.1 4.5 15.8 76.1 4.5 15.9  76.6 4.4 14.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2   คุณภาพทางกายภาพ ของต้นถั่วลิสงหลังการหมัก โดยการเติมสารเสริมการหมักต่างกัน  ณ  
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปี  2554 

สารเสริมการหมัก 
(5 % นน.) 

คุณภาพทางกายภาพของต้นถั่วหมัก 
ที่อายุ 1 เดือน 

คุณภาพทางกายภาพของต้นถั่ว 
หมักท่ีอายุ3  4  และ 5 เดือน 

ไม่ผสมสารเสริมฯ กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาลอมเหลือง  มี
เชื อราปนเปื้อนเล็กน้อย 2.0 % (โดยน  าหนัก) 

กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล
อมเหลือง  มีเชื อราปนเปื้อน 13, 18 
และ 20 % 

ผสมมันเส้น กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล 
มีเชื อราปนเปื้อนเล็กน้อย เป็นจุดเล็ก ๆ 

กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาลมี
เชื อราปนเปื้อน 10, 14 และ  23 % 

ผสมกากน  าตาล กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาลอมเหลือง 
ไม่มีเชื อราปนเปื้อน 

กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล
เข้ม มีเชื อราปนเปื้อน 5,  6 และ 8 % 

ผสมปลายข้าว 
 

กลิ่นพืชหมัก เนื อเละ มีสีน  าตาล 
มีเชื อราปนเปื้อน 10 % (โดยน  าหนัก) 

กลิ่นพืชหมัก เนื อเละ มีสีน  าตาลเข้ม 
มีเชื อราปนเปื้อน 26, 28 และ 30 % 

ผสมน  าหมัก
ชีวภาพ 

กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล 
มีเชื อรา 15 % 

กลิ่นพืชหมัก เนื อเละ สีน  าตาลเข้ม 
มีเชื อรา 50 % ตั งแต่ 3 เดือน 

 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ค่าความชื น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และโปรตีน (เฉลี่ยจาก 4 ซ  า) ของต้นถั่วลิสง1/หลังการ 
                 หมัก โดยการเติมสารเสริมการหมักต่างกัน  ณ  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปี  2555 

การเติมสารเสริมการหมัก 
(5 % โดยน  าหนัก) 

1  เดือนหลังหมัก 2  เดือนหลังหมัก 
ความชื น 

(%) 
pH โปรตีน (%) ความชื น 

(%) 
pH โปรตีน 

(%) 
ไม่ผสมสารเสริมฯ 73.0 5.2 17.0 77.8 5.4 17.0 
ผสมมันเส้น 69.0 5.8 14.7 76.0 5.4 14.7 
ผสมกากน  าตาล 68.9 4.4 16.7 74.1 4.8 16.7 
ผสมปลายข้าว 72.4 4.9 16.0 75.4 5.2 16.0 
ผสมน  าหมักชีวภาพ  68.6 5.1 17.0 72.1 5.3 17.0 

1/  ต้นถั่วเก็บเกี่ยวอายุ 94 วัน 
 
 
 



ตารางท่ี 4  คุณภาพทางกายภาพ ของต้นถั่วลิสง 1/ หลังการหมัก โดยการเติมสารเสริมการหมักต่างกัน  ณ   
              ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปี  2555 

สารเสริมการหมัก 
 (5 % นน.) 

คุณภาพทางกายภาพของต้นถั่วหมัก 
ที่อายุ 1 เดือน 

คุณภาพทางกายภาพของต้นถั่ว
หมัก ที่อายุ 2 เดือน 

ไม่ผสมสารเสริมการ
หมัก 

กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาลอมเหลือง  มี
เชื อราปนเปื้อน มีเชื อราเล็กน้อย 

กลิ่นเหม็นอับ เนื อแน่นคงรูป สี
น  าตาลอมเหลือง  มีเชื อรา

ปนเปื้อน 14.0 %  
ผสมมันเส้น กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล 

มีเชื อราปนเปื้อนเล็กน้อย เป็นจุดเล็ก ๆ 
กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สี

น  าตาล มีเชื อราปนเปื้อน 2.9 % 
ผสมกากน  าตาล กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาลอมเหลือง 

มีเชื อราปนเปื้อน 0.3 % 
กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สี
น  าตาลเข้ม มีเชื อราปนเปื้อน

เล็กน้อย 
ผสมปลายข้าว 
 

กลิ่นพืชหมัก เนื อเละ มีสีน  าตาล 
มีเชื อราปนเปื้อนเล็กน้อย 

กลิ่นเหม็นอับ เนื อเละ มีสีน  าตาล
เข้ม มีเชื อราปนเปื้อนเล็กน้อย 

ผสมน  าหมักชีวภาพ กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล 
ไม่มีเชื อราปนเปื้อน 

กลิ่นเหม็นอับ เนื อเละ สีน  าตาล
เข้ม มีเชื อรา 1.4 % 

1/  ต้นถั่วเก็บเกี่ยวอายุ 94 วัน 
 

ตารางท่ี 5   ค่าความชื น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และโปรตีน (เฉลี่ยจาก 4 ซ  า) ของต้นถั่วลิสง1/หลังการ 
                   หมัก โดยการเติมสารเสริมการหมักต่างกัน  ณ  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปี  2555 
การเติมสารเสริมการ
หมัก (5 % โดยน  าหนัก) 

1  เดือนหลังหมัก 2  เดือนหลังหมัก 
ความชื น (%) pH โปรตีน (%) ความชื น (%) pH โปรตีน (%) 

ไม่ผสมสารเสริมฯ 77.2 5.3 16.0 77.9 5.2 17.0 
ผสมมันเส้น 74.3 4.9 16.2 71.6 4.9 15.7 
ผสมกากน  าตาล 73.1 4.1 16.4 73.7 4.2 16.7 
ผสมปลายข้าว 74.6 4.9 15.6 73.5 4.9 16.2 

ผสมน  าหมักชีวภาพ  77.4 5.1 16.4 78.3 4.9 16.0 
1/  ต้นถั่วเก็บเกี่ยวอาย ุ110 วัน 

 
 
 
 



ตารางท่ี 6  คุณภาพทางกายภาพ ของต้นถั่วลิสง 1/ หลังการหมัก โดยการเติมสารเสริมการหมักต่างกัน  ณ  
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปี  2555 
สารเสริมการหมัก 

(5 % นน.) 
คุณภาพทางกายภาพของต้นถั่วหมัก 

ที่อายุ 1 เดือน 
คุณภาพทางกายภาพของต้นถั่วหมัก 

ที่อายุ2 เดือน 
ไม่ผสมสารเสริม

การหมักฯ 
กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาลเข้ม  มีเชื อ

ราปนเปื้อนเล็กน้อย 
กลิ่นเหม็นอับ เนื อเละ สีน  าตาลด า มี

เชื อราปนเปื้อน 17 % 
ผสมมันเส้น กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล 

มีเชื อราปนเปื้อนเล็กน้อย เป็นจุดเล็ก ๆ 
กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล 

ไม่มีเชื อราปนเปื้อน % 
ผสมกากน  าตาล กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาลอมเหลือง 

มีเชื อราปนเปื้อน 0.3 % 
กลิ่นพืชหมัก เนื อแน่นคงรูป สีน  าตาล

เข้ม มีเชื อราปนเปื้อน 0.2 % 
ผสมปลายข้าว 
 

กลิ่นเหม็นบูด เนื อเละ มีสีน  าตาล 
มีเชื อราปนเปื้อน 1.3 %  

กลิ่นเหม็นบูด เนื อเละ มีสีน  าตาลเข้ม 
มีเชื อราปนเปื้อน 0.9 % 

ผสมน  าหมักชีวภาพ กลิ่นเหม็นบูด เนื อเละ สีน  าตาล 
ไม่พบเชื อราปนเปื้อน 

กลิ่นเหม็นบูด เนื อเละ สีน  าตาลเข้ม 
ไม่พบเชื อราปนเปื้อน 

1/  ต้นถั่วเก็บเกี่ยวอายุ 110 วัน 

 

 


