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การประกอบอาชี พเสริมในระบบการปลูกปาล์ มนา้ มันโดยใช้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน
หลักการและเหตุผลของการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
ภาคใต้ถือเป็ นแหล่ งปลู กพืชเศรษฐกิ จที่ สาคัญของประเทศ
ไทยหลายชนิ ด ที่ผา่ นมาพืชเศรษฐกิจที่ปลู กเป็ นหลักคือยางพารา แต่
ปั จจุบนั เกษตรกรต่างให้ความสนใจปรั บเปลี่ ยนพื้นที่ มาปลู กปาล์ม
น้ า มันมากขึ้ น ด้วยปั จจัย เรื่ องการตลาดและราคาที่ ดีก ว่า ตลอดทั้ง
นโยบายระดับ ประเทศได้ส่ ง เสริ ม การปลู ก ปาล์ม น้ า มันให้เป็ นพื ช
พลัง งานทดแทน อย่า งไรก็ ดีหลัง จากมี ก ารเปิ ดการค้า เสรี อาเซี ย น
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยน
การผลิ ตให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเกษตรกรจะต้องหา
วิธีการลดต้นทุนการผลิต และใช้ทรั พยากรในพื้นที่ ของตนเองให้มี
คุณค่ามากยิง่ ขึ้น จึงต้องมีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น
วิธีการปรับตัวของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันและกิจกรรมในระบบ
การปลูกปาล์มน้ ามันและการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มขีดศักยภาพการ
แข่งขันกับประเทศอินโดนี เซี ยและมาเลเซี ยที่มีพ้ืนที่ ปลู กปาล์มมาก
เป็ นอันดับหนึ่ งและสองของโลก ในการพัฒนานั้นพบว่ายังมีปัญหา
หลายอย่างที่ตอ้ งใช้กิจกรรมที่ผ่านการศึกษาวิจยั เข้าไปแก้ไขปั ญหา
โดยการสร้ างเครื อข่ายและทางานร่ วมกันของเกษตรกรในพื้นที่อย่าง
เป็ นระบบ จึงได้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ ีข้ ึน
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ปัญหาของเกษตรกรทีป่ ลูกปาล์ มนา้ มันทีต่ ้ องมีการแก้ไข
1. ปั ญ หาการลงทุ น สู งในการจัด การสวนปาล์ ม น้ ามั น
โดยเฉพาะการดู แลกาจัดวัชพืช และจัดการเรื่ องปุ๋ ย เกษตรกรผูป้ ลู ก
ปาล์มน้ ามันส่ วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 5-10 กิ โลกรั มต่อต้น
ต่อปี (ชัยรัตน์ และคณะ, 2551) และในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีราคาแพง และ
เศรษฐกิ จ ชะลอตัว ตลอดทั้ง มี ก ารแข่ ง ขัน การเปิ ดการค้า เสรี กับ
ต่างประเทศเช่นนี้ การลดต้นทุนในการจัดการสวนปาล์มน้ ามันลงและ
ยัง คงไว้ซ่ ึ ง คุ ณภาพการผลิ ต ตามศัก ยภาพ โดยใช้หลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชีวติ ของคนไทยจึงเป็ นเรื่ องสาคัญระดับต้นๆ
ที่จะดาเนินการเพื่อสร้างความได้เปรี ยบต่างประเทศ
2. ปั ญ หาการปลู ก ปาล์ม น้ า มัน ในรู ปแบบการท าเกษตร
เชิงเดี่ยว เกษตรกรมีรายได้จากการขายปาล์มอย่างเดียว ดังนั้นการวิจยั
หาแนวทางการเพิ่ ม กิ จกรรมหรื อเพิ่ ม อาชี พ เสริ มที่ เกื้ อหนุ นต่ อการ
พัฒนาระบบการจัดการสวนปาล์ม น้ ามันอย่างเหมาะสมก็เป็ นสิ่ งที่จะ
เพิ่มคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรได้
3. ปั ญหาที่ เ กษตรกรผูป้ ลู ก ปาล์ม น้ า มัน ส่ ว นใหญ่ ย งั ไม่
ยอมรับกิ จกรรมเสริ มที่เกี่ ยวข้องกับการทาเกษตรแบบผสมผสานใน
ระบบการปลูกปาล์มน้ ามัน
4. ปั ญหาของการดาเนิ นการปลู กปาล์ม น้ ามันแต่ไม่มีการ
จัดทาบัญชีครัวเรื อน จึงเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ขาดการวางแผนที่ดี
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5. ปั ญหาการบุกรุ กทาลายป่ าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน
ขาดความพอเพียงโดยเกษตรกรเน้นปริ มาณพื้นที่มากกว่าคุณภาพของ
กิจกรรมในพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดนี้
ปั ญ หาหลัก ๆ ทั้ง 5 ข้อ นี้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ มี ก ารบริ ก าร
วิช าการถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ เพื่ อให้เกษตรกรนามาใช้แก้ปั ญหาใน
พื้นที่ของตนเองในครั้งนี้ ดังนั้นองค์ความรู ้ที่ใช้ในการถ่ายทอดอาชี พ
เสริ มในระบบการปลูกปาล์มน้ ามัน จึงประกอบไปด้วย
1. องค์ความรู ้ การใช้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2. องค์ค วามรู ้ ก ารใช้ป ระโยชน์ จ ากผลพลอยได้จ ากสวน
ปาล์มน้ ามันและโรงงานอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มเพื่อผลิตอาหารสัตว์
3. องค์ค วามรู ้ ก ารน าเทคโนโลยีชี ว ภาพมาใช้ใ นการผลิ ต
อาหารสัตว์ โดยการทาอาหารหมัก
4. องค์ความรู ้การทาปุ๋ ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ
5. องค์ความรู ้ การสกัดน้ ามันปาล์มดิ บด้วยชุ ดสกัดขนาดเล็ก
ในครัวเรื อนของเกษตรกร
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วัตถุประสงค์ ของการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชี พของประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. เพื่ อ ใช้เทคโนโลยี ก ารท าปุ๋ ยหมัก และใช้ป ระโยชน์ จาก
ปาล์มน้ ามันมาลดต้นทุน การประกอบอาชี พเสริ มในระบบการปลู ก
ปาล์มน้ ามัน
3. เพื่อลดปั ญหาเกษตรเชิงเดี่ยวโดยเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ เข้าไป
ในสวนปาล์ม ให้เป็ นการเกษตรแบบผสมผสานในระบบการปลู ก
ปาล์มน้ ามัน
4. เพื่อขยายผลกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานจากเกษตรกรที่
ประสบความสาเร็ จไปสู่ เกษตรกรรายอื่นๆ
5. เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีองค์ความรู ้ในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองมากยิง่ ขึ้น
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องค์ ความรู้ ที่ 1
การใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
องค์ค วามรู ้ เ รื่ องปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ถื อ เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ป ระชาชนคนไทย ทุกอาชี พ ทุกวัย และทุ กศาสนา สมควร
นามาประยุกต์ใช้กบั ชี วิตของตนเอง ซึ่ งในกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น้ ามันสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
รู ป แบบกิ จ กรรมต่ า งๆได้ แต่ ท้ ัง นี้ จะต้อ งเข้า ใจถึ ง หลัก การ และ
ความหมายอย่างลึกซึ้ งของการประยุกต์ใช้เสี ยก่อน ในความหมายและ
ความเข้าใจที่เกษตรกรควรน้อมนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มีดงั นี้
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ นหลัก ปรั ช ญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงมี
พระราชดารัสชี้ แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิต แก่พสกนิ กรชาวไทยมา
โดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิ ดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิ จ ว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นปรัชญาที่ช้ ี ถึงแนวทางการดารงอยู่
และแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ตนของประชาชนในทุ ก ระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับภาครัฐ ทั้งในการพัฒนา และการ
บริ หารประเทศให้ดาเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะแนวทางใน
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การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์ โดยจะต้อง
ใช้ค วามพอเพี ย ง มาเป็ นหลัก ยึด ให้เป็ นไปในทางสายกลาง ซึ่ ง
หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง ความจ าเป็ นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผน และการดาเนิ นการทุ ก ขั้นตอน และขณะเดี ย วกัน
จะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีสานึกในคุณธรรม
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชี วิตด้วย
ความอดทนความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็ นอย่า งดี นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงพระราชทานหลัก การพัฒนา
ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง ว่าเป็ นหลักการพัฒนาที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท พระองค์ทรงคานึ งถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู ้ความรอบคอบ และคุณธรรมจริ ยธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสิ นใจ และการกระทา นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จ
พอเพียงในด้านต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น ใน
ด้านจิตใจ จะส่ งผลให้มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และจะทาให้มี
จิ ต ส านึ ก ที่ ดี มี จิ ต ใจที่ เ อื้ ออาทร ประนี ป ระนอม และนึ ก ถึ ง
ผลประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก ส่ วนการประยุกต์ใช้ในด้านสังคม
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จะทาให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคม และทาให้เกิดความ
สามั ค คี สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ค รอบครั ว และชุ ม ชนในด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมทาให้รู้จกั ใช้ และจัดการอย่าง
ชาญฉลาด รอบคอบ และเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ฟื้ นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนสู งสุ ด ส่ วนการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นเทคโนโลยี น้ ั น จะท าให้ รู้ จ ัก ใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม)
โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อนมีการนาเอา
เทคโนโลยีจากภายนอกชุมชนเข้าไปใช้
ซึ่ งนอกจากการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะทาให้เกิ ดความสมดุ ล และทาให้เกิ ดความยัง่ ยืนแล้ว ประชาชน
คนไทยควรน้อมนาเอาหลักแนวทางทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุ ลยเดช รัชกาลที่ 9 มายึดเป็ นแนวทางการดาเนิ น
กิ จการหรื อการประกอบอาชี พ สานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (2556) ได้เผยแพร่
หลักปฏิ บตั ิ และหลัก การทรงงาน ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ไว้วา่ มีหลักการทรงงาน 23 ข้อดังต่อไปนี้
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หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ จะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็ นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร สอบถามเจ้าหน้าที่
นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
2. ระเบิดจากข้างใน พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่ องการพัฒนาคน
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุ มชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพ
พร้ อมที่จะรับเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่ สังคมภายนอก มิใช่ การ
น าเอาความเจริ ญ หรื อบุ ค คลจากสั ง คมภายนอกเข้า ไปหาชุ ม ชน
หมู่บา้ น ที่ยงั ไม่ทนั ได้มีโอกาสเตรี ยมตัวหรื อตั้งตัว
3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
เปี่ ยมไปด้ว ยพระอัจ ฉริ ย ภาพในการแก้ปั ญ หา ทรงมองปั ญ หาใน
ภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ
4. ทรงทาตามลาดับขั้น โดยต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้าง
พื้นฐาน ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเบื้องต้น
ก่อน ใช้วธิ ีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อ
ได้พ้ืนฐานที่มนั่ คงพร้อมพอสมควร และปฏิ บตั ิได้แล้วจึงค่อยสร้ าง
ค่อยเสริ มความเจริ ญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป
5. ภู มิ สั ง คม การพัฒ นาจะต้อ งเป็ นไปตามภู มิ ป ระเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ และภู มิ ป ระเทศทางสัง คมศาสตร์ ใ นสั งคมวิทยา คื อ
ลักษณะนิ สัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่น คิดอย่างอื่นไม่ได้
เราต้องแนะนาเราเข้าไปช่วย โดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถา้
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เราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูวา่ เขาต้องการอะไรจริ งๆ แล้วก็อธิ บายให้เขา
เข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์
6. องค์รวม มีชีวิตคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรื อมองอย่าง
ครบวงจร ในการที่จะดาเนิ นการ ศึ กษาจะมองเหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้ น
และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ ติ ด ต ารา การพัฒ นาตามแนวพระราชด าริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 9) มีลกั ษณะของการพัฒนาที่
อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และสภาพของ
สังคมจิตวิทยาแห่ งชุ มชน คือ “ไม่ติดตารา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการ
และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชี วิตความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งของ
คนไทย
8. ประหยัด เรี ยบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุ ด การใช้จ่ายทุกบาท
ทุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวังควรปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ
9. ทาให้ง่าย (Simplicity) ควรจะมีการคิดค้น ดัดแปลง
ปรับปรุ ง และแก้ไขงานพัฒนาให้เป็ นไปได้โดยง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
และ ที่ สาคัญคื อสอดคล้องกับ สภาพความเป็ นอยู่และระบบนิ เวศน์
โดยส่ วนรวมใช้กฎแห่งธรรมชาติช่วย
10. การมีส่วนร่ วม ให้ประชาชนหรื อเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มา
ร่ วมกัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่จะต้องคานึ งถึงความคิดของ
ประชาชน
11. เน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสาคัญ
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12. บริ การรวมที่จุดเดียว (One-Stop Services) เน้นในเรื่ อง
การสร้ างความรู ้ รัก สามัคคี และการร่ วมมือร่ วมแรงใจกันด้วยการ
ปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธ รรมชาติ ช่ วยธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไ ข
ธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ ซึ่ งในโครงการศึกษาจะมี
การลดสารเคมีในการเกษตรลงไปแล้วให้ธรรมชาติฟ้ื นฟูธรรมชาติ
14. ใช้ธ รรมปราบอธรรม แนวปฏิ บ ัติที่ ส าคัญในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ ระบบที่
เป็ นปกติ
15. ปลู ก ป่ าในใจคน พระราชดารั ส ตอนหนึ่ ง ความว่า
“เจ้า หน้า ที่ ป่าไม้ค วรจะปลู ก ต้นไม้ล งในใจคนเสี ย ก่ อ น แล้วคน
เหล่ า นั้น ก็ จ ะพากัน ปลู ก ต้นไม้ล งบนแผ่นดิ นและรั ก ษาต้นไม้ด้ว ย
ตนเอง”
16. ขาดทุนคือกาไร ขาดทุน คือ กาไร การเสี ย คือ การได้
ประเทศก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็ นการนับที่เป็ น
มูลค่าเงินไม่ได้ ต่อพสกนิ กรชาวไทย “การให้” “การเสี ยสละ” เป็ น
การกระทาอันมีผลเป็ นกาไร คือความอยูด่ ีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งตนเอง “การช่วยเหลือสนับสนุ นประชาชนในการ
ประกอบอาชี พ และตั้งตัวให้มีความพอกิ นพอใช้ ก่ อนอื่ นเป็ นสิ่ ง
สาคัญยิง่ ยวด เพราะผูม้ ีอาชี พ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้
ย่อมสามารถสร้างความเจริ ญในระดับสู งขั้นต่อไป”
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18. พออยูพ่ อกินการพัฒนาเพื่อให้พสกนิ กรทั้งหลายประสบ
ความสุ ขสมบูรณ์ ในชี วิตได้เริ่ มจากการเสด็จฯไปเยี่ยมประชาชนทุ ก
หมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรความเป็ นอยูข่ อง
ราษฎรด้วยพระองค์เอง จากนั้นได้พระราชทานความช่ วยเหลื อให้มี
ความอยูด่ ีกินดี มีชีวิตอยูใ่ นขั้น “พออยูพ่ อกิน” ก่อน แล้วจึงขยับขยาย
ให้มีขีดสมรรถนะที่กา้ วหน้าต่อไป ดังพระราชดารัสความตอนหนึ่ งว่า
“ถ้าโครงการดี ในไม่ชา้ ประชาชนก็ได้กาไร จะได้ผล ราษฎรจะอยูด่ ี
กินดีข้ ึน จะได้ประโยชน์ไป”
19. เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่พระราชดารัสชี้ แนะแนว
ทางการดาเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานาน
กว่า 30 ปี โดยยึดหลักทางสายกลางพอเพียง พอประมาณด้วยเหตุผล มี
ระบบภู มิ คุม้ กันในตัวที่ ดีสานึ ก ในคุ ณธรรม มี ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทนมีสติปัญญา รอบคอบ
20. ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และกตัญญู ผูท้ ี่มีความสุ จริ ตและ
บริ สุทธิ์ ใจ แม้จะมีความรู ้ น้อยก็ยอ่ มทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผูม้ ีความรู ้มากแต่ไม่มีความสุ จริ ต ไม่มีความบริ สุทธิ์ ใจ
(พระราชดารัสเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533)
21. ทางานอย่างมีความสุ ข หมายถึง การกระทากิจกรรมใดๆ
ทาจิ ตใจให้ผ่องใส ให้ชอบทางานนั้นๆ แล้วจะมี ความสุ ขในการทา
กิจกรรมนั้นพร้อมเกิดการพัฒนาต่อยอดจากความชอบ และความสุ ขที่
ได้ทา
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22. ความเพียร พระมหาชนก พระบาทสมเด็จอยูห่ ัว ทรง
เริ่ มทาโครงการต่างๆในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการทางานมาก
นัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ท้ งั สิ้ น แต่พระองค์ก็มิได้
ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมัน่ พัฒนาบ้านเมืองให้บงั เกิ ดความร่ มเย็นเป็ น
สุ ข
23. รู ้ รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราช
ดารัสในเรื่ อง รู ้ รัก สามัคคี มาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นคาสามคา ที่มีค่า
และมีความหมายลึกซึ้ ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กบั ทุกยุด ทุกสมัย
รู้ การที่เราจะลงมือทาสิ่ งใดนั้น จะต้องรู ้เสี ยก่อน รู ้ถึงปั จจัย
ทั้งหมด รู ้ถึงปั ญหาและรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก คือความรักที่เมื่อเรารู ้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมี
ความรัก ความพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบตั ิแก้ไขปั ญหานั้นๆ
สามัคคี การที่จะลงมือปฏิ บตั ิ น้ นั ควรคานึ งเสมอว่าเราจะ
ทางานคนเดี ยวไม่ได้ ต้องทางานร่ วมมือร่ วมใจกันเป็ นองค์กร และ
เป็ นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี
ซึ่ ง จ า ก ข้ อ มู ล ก า ร ร า ย ง า น ห ลั ก ก า ร ท ร ง ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวที่ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (2556) ได้เผยแพร่
ดังกล่าว ประชาชนทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ และน้อมนามาใช้ดว้ ย
จิตสานึกรู ้ดว้ ยจิตของตนเอง “ระเบิดจากข้างใน”
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มาพิจารณาไตร่ ตรองเพื่อแก้ปัญหาจุดเล็กๆ ที่สามารถทาได้
ก่ อ น ในส่ ว นของวิ ถี ก ารเกษตรและการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ก าลั ง จะ
เปลี่ยนแปลงขยายวงกว้างออกไปก็เช่นเดียวกัน
ขั้นตอนการถ่ ายทอดทีแ่ ทรกแนวพระราชดาริ
1.มี ก ารจั ด อบรมบรรยายหลั ก การทรงงานและแนว
พระราชดาริ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจหลักการ ตามหัวข้อองค์ความรู ้ที่ 1
2.ยกตัว อย่ า งกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ น้ ี
เกษตรกรควรปรับปรุ งปั ญหาเรื่ องการพึ่งพาตนเอง เช่ นในเรื่ องการ
ปลูกปาล์มน้ ามันนี้เกษตรกรจะมีจุดอ่อนคือการประกอบกิจการที่ตอ้ ง
พึ่ ง พาแรงงานต่ า งชาติ ม ากจนเกิ น ไป มี ก ลุ่ ม ผู ร้ ั บ เหมาจัด การเป็ น
แรงงานต่างชาติ จ้างตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิต โดยตัวเกษตรกรมีการ
ดูแลเอาใจใส่ ในการพัฒนาระบบน้อยลงเรื่ อยๆ ถึ งเวลาที่จะต้องเริ่ ม
แก้ปัญหา โดยนัก ส่ งเสริ มจะต้องมีการทาตามลาดับขั้นตอน ยึดภู มิ
สังคม และองค์ความรู ้ที่คิด และสร้างร่ วมกับเกษตรกรมาขยายผลโดย
ไม่ยึดติ ดตารา ซึ่ งน่ าจะเป็ นวิธีการพัฒนาอาชี พของประชาชนอย่าง
ยัง่ ยืนได้ประโยชน์ต่อเกษตรกรสู งสุ ด
3. บรรยายและเสวนาแลกเปลี่ ย นการใช้ห ลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการท าการ
เกษตรกรรม นอกจากการเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
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พอเพียงในเบื้อต้นแล้ว ได้จดั ให้มีการประเมินตนเอง โดยให้อธิ บายว่า
ตนเองมี ก ารด าเนิ นการจุ ด ไหนบ้า งที่ ย งั ไม่ ส อดคล้องกับ หลัก การ
เพื่อให้ก ารทางานได้มีก ารพัฒนาต่อยอดจากสิ่ งที่ ทาอยู่แล้วและให้
ขนาดของกิ จกรรมที่ จ ะท าพอเหมาะกับ ศัก ยภาพ ทั้ง ศัก ยภาพด้า น
ทรั พ ย์สิ น ทรั พ ยากร องค์ค วามรู ้ รวมทั้ง รวบรวมประเด็นปั ญหาดู
แนวคิดของตนเองว่ามีเป้ าหมายอย่างไร เพื่อให้เริ่ มทาหรื อลงทุนไป
แล้วจะได้ดาเนิ นการเป็ นไปตามขั้นตอน และขณะเดี ย วกันจะต้อง
เสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของตนให้มีสานึ กในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม พยายามดาเนินชีวิตด้วยความ
อดทน มีความเพียร ใช้หลักการพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยคานึ งถึ ง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลการสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู ้ความรอบคอบ
และคุ ณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสิ นใจและการกระท า
รวมถึงการปฏิบตั ิบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
จนได้รายละเอียดจึงนามาสรุ ป ให้ทราบว่าจะนาเอาองค์ความรู ้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างไร
กรอบแนวคิดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการคือ
การพยายามสร้างกลยุทธ์ ให้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ ามันเข้าใจปั ญหา
ของตนเองและน าเอาหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้
แก้ปั ญ หา สุ ด ท้า ยจะสามารถมองเห็ น หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างเป็ นรู ปธรรมจากกิ จกรรมที่ ทาภายใต้การพัฒนาอาชี พ
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ของเกษตรกรเองและจะมีโอกาสกระจายหลักการไปสู่ ชุมชนท้องถิ่ น
และองค์กรที่มีส่วนเกี่ ยวข้องซึ่ งถือเป็ นกรณี ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง จะ
เป็ นการนาผลไปขยายเพื่อให้เห็นถึ งบริ บททางสังคมในชุ ม ชนของ
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มของภาคใต้ที่กว้างกว่านี้ได้
องค์ ความรู้ในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. การประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ ามันอย่างเดียวในพื้นที่หรื อ
ทาการเกษตรเชิ งเดี่ ยวมักได้ผลตอบแทนที่ไม่คุม้ ค่าเท่าที่ ควรเพราะ
โดยพื้นฐานวิถีการเกษตรกรรมของไทยจะมาจากเกษตรกรรายย่อย
และมี วิถี เกษตรกรรมแบบผสมผสาน แต่ พอได้รับ หลักการจัดการ
ระบบแบบประเทศอุตสาหกรรม ที่มีพ้นื ที่แปลงเกษตรขนาดใหญ่ที่ใช้
เครื่ องจักรกลและการจัดการแบบเชิงเดียวก็พยายามไปปฏิบตั ิตามและ
ในสภาวะที่ราคาผลผลิ ตไม่ดีก็กลับมาทบทวนวิธีการดาเนิ นการแล้ว
ยังพบว่ามีตน้ ทุนที่สูงในการทาตามเกษตรเชิ งเดี่ ยวดังกล่าว และการ
ทาเกษตรเชิ งเดี่ยว ถื อเป็ นการจัดการทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมถ้า
หากพืชที่ปลู กมีราคาตกต่ าหรื อผลผลิตน้อยไม่ตรงตามเป้ าหมายก็จะ
ท าให้ ข าดทุ น ทัน ที ที่ ผ่า นมารายได้ข องเกษตรกรจะผู ก ติ ด อยู่ ก ับ
กิ จ กรรมเพี ย งกิ จ กรรมเดี ย วทั้ง ปี แนวคิ ด ในการเพิ่ ม กิ จ กรรมการ
ประกอบอาชีพเสริ มที่หลากหลายหรื อเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่
สวนปาล์มน้ ามันจะเป็ นการลดความเสี่ ยง ลดต้นทุนในการปลูกปาล์ม
น้ ามันและเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่อย่างคุ ้มค่า แต่
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กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายที่ ส มควรน ามาใช้ใ นสวนปาล์ ม น้ า มัน ของ
เกษตรกรจะต้องสามารถอยู่บนพื้นฐานของการทาได้ ทาแล้วไม่เป็ น
ภาระหรื อขัดกับกิจกรรมที่ทาอยูเ่ ดิม ใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรื อผล
พลอยได้ของกิจกรรมเดิมที่ทาอยูไ่ ด้ดว้ ย
การเพิ่มกิจกรรมใหม่ในสวนปาล์มจึงขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจ
ของเกษตรกรและเหตุผลที่จะดาเนิ นการหลังจากทาความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เช่นกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรม
การท าปุ๋ ยหมัก กิ จ กรรมการผลิ ต อาหารสั ต ว์จ ากผลพลอยได้จ าก
โรงงานอุ ตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม รวมทั้งผลพลอยได้จาก
สวนปาล์ม กิจกรรมการปลูกพืชสวนครัวในพื้นที่สวนปาล์ม กิจกรรม
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็ นต้น
2. ขั้นตอนต่อไป เมื่อมีการดาเนิ นการกิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม
เข้าไปในพื้นที่ สวนปาล์ม น้ ามันแล้ว การจะทาให้เกษตรกรยอมรั บ
กิ จกรรมและมองเห็ น ประโยชน์ ข องการเพิ่ ม กิ จกรรมดัง กล่ า ว ตัว
เกษตรกรจะต้องทาบัญชีครัวเรื อน มีการประเมินผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
เกษตรกรจะต้องสร้างความมัน่ ใจในผลการดาเนิ นการและเพื่อให้เกิด
ความยัง่ ยืนของกิ จกรรมที่ เพิ่ ม ขึ้ นต่ อไป จะต้องพัฒนาต่ อยอดองค์
ความรู ้ข้ ึนไปเรื่ อยๆ สร้างเป็ นภูมิปัญญาของท้องถิ่นหรื อตัวเกษตรกร
เอง
3. หลักการที่สาคัญคือการที่เกษตรกรต้องเชื่อมโยงกิจกรรมที่
เกษตรกรดาเนิ นการอยูก่ บั หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการ
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นามาใช้ให้ได้ โดยต้องอธิ บายให้ได้ว่าทาเช่นนี้ เพื่ออะไร ทาอย่างไร
ถึ ง จะพอเพี ย ง เป็ นต้น ในการถ่ า ยทอดเน้ น การที่ เ กษตรกรลงมื อ
ดาเนิ นการเองจะทาให้เกิ ดความเข้าใจในกระบวนการทางาน สะสม
ความรู ้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเอง ซึ่ งจะทาให้เกษตรกร
มองเห็ นภาพปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงอย่างเป็ นรู ปธรรม และ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ายยิง่ ขึ้น
4. ในการทางานเมื่อเกษตรกรรู ้ปัญหาของตนเองจากการเก็บ
ข้อมูล และคิดหาทางแก้ปัญหาโดยอาศัยเครื่ องมือหรื อใช้หลักการที่
ถูกต้อง เกษตรกรจะมีท้ งั ภู มิความรู ้ และภูมิตา้ นทานต่อปั ญหาที่อาจ
เกิ ดขึ้ น ทาให้มีความเข้มแข็งเกิ ดแนวความคิ ดพอเพียงและเดิ นทาง
สายกลางอย่างเหมาะสมได้ตามหลักการ ซึ่ งการคิดต่อยอดภูมิปัญญา
จนกลายเป็ นแบบอย่างในชุ มชนและได้รับการยอมรับจากสังคมเป็ น
สิ่ งที่อยากให้เกิ ดขึ้นต่อเนื่ องเพราะจะทาให้เกิ ดปราชญ์ชาวบ้าน เกิ ด
วิทยากร และเกิดศูนย์เรี ยนรู ้ในแหล่งต่างๆ ตามมา ถือเป็ นการขยายผล
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้ เ กษตรกรสู่ เ กษตรกรเอง แทนที่ จ ะเป็ น
นักวิชาการสู่ เกษตรกรเท่านั้น
5. เมื่อเกษตรกรได้รับการยอมรับจากสังคมจากการปฏิบตั ิดี
และมีความพอเพียงในชีวิต การเดินทางสายกลางย่อมทาให้เกิดความ
มีน้ าใจ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ จนมี จิตใจที่มองเห็ นประโยชน์ของส่ วนรวม
มากกว่าส่ วนตัว
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องค์ ความรู้ ที่ 2
การใช้ ประโยชน์ จากผลพลอยได้ จากสวนปาล์มนา้ มัน และโรงงาน
อุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ มเพื่อผลิตอาหารสั ตว์
จากองค์ค วามรู ้ ที่ 1 ที่ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ เ รื่ อ งหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงที่ให้เกษตรกรรู ้ การใช้การเกษตรแบบ
ผสมผสาน ลดการทาการเกษตรเชิ งเดี่ ยวลง ซึ่ งก็มีกิจกรรมการเลี้ ยง
สัตว์เสริ มเข้ามาในระบบการปลู กปาล์ม เพื่อเป็ นส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความมัน่ คงของอาหารของคนในพื้ นที่ และการผลิ ต ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ล ด
ต้นทุนในสวนปาล์มน้ ามันลง แต่การเลี้ยงสัตว์ก็ตอ้ งมีตน้ ทุนต่างๆซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มากกว่า 75% เป็ นต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ดังนั้นในหลักความ
พอเพียง พึ่งพาตนเองได้จะต้องมีองค์ความรู ้เรื่ องการผลิตอาหารสัตว์
จากวัตถุดิบในพื้นที่เพื่อช่วยลดต้นทุน
ดังนั้นในหัวข้อองค์ความรู ้ ที่ 2 นี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์ให้ผูอ้ ่าน
หรื อผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รู้จกั การนาเอาผลพลอยได้จากปาล์มน้ ามัน
มาใช้ประโยชน์ในการเป็ นอาหารสัตว์เพื่อช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงและ
สร้ างเป็ นภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่ งผลพลอยได้แบ่งออกได้เป็ นสอง
ส่ วนคือ
1. ส่ วนที่มาจากสวนของเกษตรกรเอง
2. ส่ วนที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์ม
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ผลพลอยได้ จากสวนปาล์มนา้ มันเพื่อผลิตเป็ นอาหารสั ตว์
1. การใช้ ทางใบปาล์มนา้ มัน เพื่อเป็ นอาหารสาหรับสั ตว์เคีย้ วเอือ้ ง
1.1 การให้ กนิ เป็ นอาหารหยาบโดยตรง
ทางใบปาล์มน้ ามัน (oil palm frond, OPF) ในการปลูกปาล์ม
น้ ามันจะมีทางใบปาล์มน้ ามันเป็ นผลพลอยได้ในระบบการเก็บเกี่ ยว
ซึ่ งน้ าหนักแห้งของทางใบที่ตดั ทิ้งประมาณ 15 ทางใบต่อต้นต่อปี โดย
คิดเป็ นน้ าหนักได้ 3 กิโลกรัมต่อทางใบโดยในสภาพเป็ นจริ งทางใบ
แห้งที่ตดั ได้จากปาล์มที่เริ่ มตัดแล้ว 1 ปี จะมีน้ าหนักประมาณ 1.6 ตัน
ต่อไร่ โดยทางใบในแต่ละต้นจากปาล์มอายุ 1-6 ปี จะมีทางใบ 56-64
ทางใบ และในปาล์มอายุ 7 ปี ขึ้นไปจะมี ทางใบ 36-48 ทางใบ ซึ่ งทาง
ใบปาล์มเหล่านี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่ น ทาเป็ น
วัส ดุ ค ลุ ม ดิ น ท าปุ๋ ยหมัก ท าเยื่ อ กระดาษ และใช้ ท าเป็ นเชื้ อ เพลิ ง
นอกจากนี้ การนามาใช้เป็ นอาหารหยาบทดแทนหญ้าในช่วงที่อาหาร
หยาบหลักขาดแคลนก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ง โดยมีวธิ ีการใช้คือ
1.1.1 การแขวนให้ แพะดึ ง กิ น คล้ า ยกั บ ปล่ อ ยให้ กิ น ใน
ธรรมชาติ ซึ่ งตรงกับพฤติกรรมการกินอาหารของแพะ ที่ชอบแทะเล็ม
กินใบพืชที่มีลกั ษณะเป็ นไม้พุ่มทัว่ ไป แต่ไม่ตรงกับพฤติกรรมการกิน
ของโคที่แทะเล็มหญ้าบนพื้นดิน
1.1.2 ทาการสั บย่ อยหรื อแปรรู ปทางใบปาล์ ม เพื่อเพิ่มการกิน
ได้และเพิ่มการย่อยได้ ซึ่ งวิธีการนี้ จะดีกว่าการนาทางใบปาล์มไม่สับ
มาวางให้กิน ซึ่ งสัตว์จะกินได้เกือบหมดทุกส่ วนของทางใบปาล์ม การ

ห น้ า | 20

สับควรให้มีขนาด 2 ถึง 5 ซม. ให้สัตว์กินในสภาพสด และการให้กิน
ทางใบปาล์ม น้ ามันนี้ ค วรมี การเสริ มด้วยอาหารข้น จึ งจะทาให้สัตว์
ได้ รั บ โภชนะครบตามที่ สั ต ว์ต้อ งการ เพราะจากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางโภชนะในทางใบปาล์มแล้ว พบว่ามีโปรตีน 4.7 %
เยื่อใย 38.5 % ผนังเซลล์ 78.7% ลิกโนเซลลูโลส 55.6 % เถ้า 3.2 %
คาร์ โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย 20 % และพลังงาน ใช้ประโยชน์ได้
5.66 เมกะจูลต่อกิ โลกรัมน้ าหนักแห้ง การย่อยได้ของวัตถุ แห้งใน
กระเพาะหมักจะต่าประมาณ 30-35% ซึ่ งน้อยกว่าหญ้าและฟางข้าว
และถ้าปล่ อยให้สัตว์กินเฉพาะทางใบปาล์มอย่างเดี ยวจะทาให้สัตว์
ผอม เพราะได้รับโภชนะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายสัตว์
1.1.3 การน าทางใบปาล์ ม น้ า มั น มาสั บ และท าการหมั ก
ประมาณ 30-60 วัน โดยไม่ตอ้ งเสริ มวัตถุดิบอื่นๆ ในการหมักก็
สามารถทาได้เช่ นกัน แต่การหมักควรอัดลงในถังพลาสติก ให้แน่ น
เพื่อป้ องกันการเน่าเสี ยเพราะทางใบปาล์มจะมีความฟ่ ามมากกว่าหญ้า
สดและมีความชื้ นน้อยกว่าและที่สาคัญคือมีแป้ งและน้ าตาลน้อยกว่า
จึงมีผลต่อคุณภาพอาหารหมัก ทั้งนี้คุณภาพของทางใบปาล์มหมักก็ยงั
ขึ้นอยูก่ บั อายุของปาล์มและส่ วนของทางใบปาล์มที่นามาสับย่อยด้วย
ในการหมั ก ถ้ า จะให้ ดี ห าก ต้ อ งการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางอาหารใน
กระบวนการหมัก เกษตรกรสามารถเติมกากน้ าตาลในอัตราส่ วน 5%
ของทางใบปาล์มที่คิดต่อน้ าหนักแห้งได้ เพราะจะช่วยเพิม่ คุณภาพการ
หมักเปรี้ ยวและสัตว์ชอบกินมากขึ้นกว่าการหมักไม่เติมอะไรเลย
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ในหลักการให้สั ตว์เคี้ ยวเอื้ องกิ นทางใบปาล์มเป็ นอาหารหยาบ
ต้องมีการเสริ มอาหารข้นให้มากขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบกับการใช้
หญ้าสดเป็ นอาหารหยาบ เพราะคุ ณภาพและการย่อยได้ของทางใบ
ปาล์มสับหรื อหมักจะสู ้หญ้าอาหารสัตว์ไม่ได้ จึงต้องมีการให้อาหาร
ข้นแก่ สัตว์เพื่อทดแทนอาหารส่ วนที่ ขาดหายไป เพื่อให้พอเพียงกับ
ความต้องการของสัตว์
ให้ เ กษตรกรเข้า ใจว่า โดยพื้ น ฐาน การหมัก ทางใบปาล์ม เป็ น
วิธีการหนึ่ งที่จะเก็บรักษาทางใบปาล์มเพื่อใช้เป็ นอาหารหยาบในยาม
ขาดแคลนอาหารหรื อในช่ วงประสบภัยทางธรรมชาติ จึงมองในเชิ ง
ของปริ มาณอาหารหยาบที่จะเก็บรักษาไว้เท่านั้น แต่หากต้องการเพิ่ม
คุณภาพจะต้องทาการหมักทางใบปาล์มที่ผา่ นการสับละเอียดแล้ว โดย
การผสมกากน้ าตาล ซึ่ งถือเป็ นการเพิ่มพลังงานในอาหาร และผสมปุ๋ ย
ยูเรี ย ลงไปเพื่ อเป็ นแหล่ ง ไนโตรเจน หรื อเพิ่ ม ค่ า โปรตี นในอาหาร
หยาบหลังจากการหมัก ปริ มาณที่สมควรเติมคือใช้ปุ๋ยยูเรี ย ประมาณ
1-2% และกากน้ า ตาล 3 – 5% โดยคิ ด ต่ อ ทางใบปาล์ ม แห้ ง หรื อ
ประมาณ 1% และ 2.5% สาหรับปุ๋ ยยูเรี ย และกากน้ าตาล ตามลาดับ
เมื่อคิดต่อน้ าหนักสดของทางใบปาล์มน้ ามันที่นามาหมัก การเติมปุ๋ ย
ยูเ รี ย ไม่ ค วรใช้สู ง มากกว่า นี้ เพราะจะท าให้ก ารย่อ ยได้ข องทางใบ
ปาล์มลดลง สัตว์ก็กินน้อยลงด้วย จากกลิ่นแอมโมเนียที่มาก
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การหมักทางใบปาล์มด้วยกากน้ าตาลจะทาให้โคกินทางใบปาล์ม
ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการหมักด้วยยูเรี ย 2 กิโลกรัมต่อทางใบปาล์ม
100 กิ โ ลกรั ม สด (คิ ด เป็ น 5% ของทางใบปาล์ ม แห้ ง ) และกิ น ได้
มากกว่าการหมักโดยไม่เติมอะไรเลย และยังกินได้มากกว่าสู ตรที่เติม
ยูเรี ยอย่างเดียว 5% ของน้ าหนักที่คิดต่อทางใบปาล์มแห้งในการหมัก
ด้วย ถึงแม้วา่ การหมักทางใบปาล์มด้วยยูเรี ยหรื อกากน้ าตาลจะไม่ได้
ช่วยให้ทางใบปาล์มย่อยได้ดีข้ ึนมากนัก โดยเฉพาะยูเรี ยในระดับสู งถึง
5% แล้วกลับพบว่ามีผลให้การย่อยได้ของทางใบปาล์มหมักลดลงและ
สัตว์ไม่ชอบกิ นทางใบปาล์มที่หมักด้วยยูเรี ย สี ก็กลายเป็ นสี ดาคล้ ามี
การเกิ ด การประสานยึ ดกัน ของลิ ก นิ น มากยิ่ ง ขึ้ น แต่ ก ารหมัก ด้ว ย
กากน้ า ตาลพบว่ า สั ต ว์กิ น ได้ม ากกว่า มี ก ลิ่ น หอมเปรี้ ยว สี ย งั คงสี
เหลืองและสี เขียว นอกจากนี้ การหมักที่ดีควรมีการเติมเกลือประมาณ
2 กิโลกรัมต่อทางใบปาล์มสด 100 กิโลกรัม ร่ วมด้วยโดยใช้วิธีโรยทับ
ส่ วนบนของทางใบปาล์มที่หมัก เกลือจะค่อยละลายและซึ มผ่านลงไป
ในทางใบปาล์มที่หมักเอง และจะช่วยเพิ่มความอร่ อยในการกินอาหาร
ของในสัตว์เคี้ ยวเอื้ อง และที่สาคัญสาเหตุที่ใช้เกลื อโรยในส่ วนบน
เพราะจะช่ วยลดการเกิดเชื้ อราหรื อการเน่ าเสี ยของทางใบปาล์มหมัก
ได้ เพราะการเน่าเสี ยส่ วนใหญ่จะเริ่ มเกิดขึ้นจากส่ วนบนของถังเพราะ
เป็ นส่ วนที่ใกล้อากาศมากที่สุด
สรุ ปว่าการหมักทางใบปาล์มน้ ามันเพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์เคี้ ยว
เอื้องสมควรหมักด้วยการเติมกากน้ าตาล 5% และยูเรี ย 2% สามารถ
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เพิ่ ม การกิ น ได้แ ละการย่อ ยได้ข องทางใบปาล์ ม ได้ดี ก ว่า การหมัก
ธรรมดาและการหมักด้วยยูเรี ย แยกกันอย่างใดอย่างหนึ่ ง สาเหตุที่มี
การหมักร่ วมกันเพราะว่าการหมักทางใบปาล์มด้วยกากน้ าตาลอย่าง
เดียวจะทาให้โปรตีนในทางใบปาล์มหมักสู งขึ้นเล็กน้อยจาก 4% เป็ น
5-6 % แต่หากมีการเสริ มยูเรี ยลงไปด้วยประมาณ 1-2 % ในการหมัก
จะทาให้ระดับโปรตีนในทางใบปาล์มหมักเพิ่มขึ้นเป็ น 12% และช่วย
ป้ องกันการเกิดเชื้อราได้ดว้ ย
อย่างไรก็ตามให้เกษตรกรควรตระหนักไว้ว่าหากใช้ยูเรี ยร่ วมใน
การหมักสู งมากขึ้นถึ ง 5% ถึงแม้วา่ จะทาให้ระดับโปรตีนในทางใบ
ปาล์มหมักเพิ่มขึ้นเป็ น 20% แต่การย่อยได้ของทางทางใบปาล์มหมัก
จะลดลง สัตว์ก็กินได้น้อยลง ซึ่ งวิธีการนี้ ไม่ควรนามาใช้สาหรับการ
หมักทางใบปาล์มน้ ามัน
ปริ มาณการนาทางใบปาล์มสด และทางใบปาล์มหมักมาใช้เป็ น
อาหารโคและแพะ ไม่ควรใช้มากกว่า 60% ของอาหารที่กินได้ท้ งั หมด
เพราะมีผลทาให้การเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์ลดลงซึ่ ง
โคเนื้ อระยะเจริ ญเติบโต และโคขุน สามารถใช้ทางใบปาล์ม น้ ามัน
หมักร้อยละ 50 เสริ มด้วยอาหารข้นที่มีกากเนื้ อในเมล็ดปาล์มเป็ น
ส่ วนประกอบและมีพลังงานสู งจากแป้ งและน้ าตาลในวัตถุดิบอื่นๆจะ
ทาให้โคมีปริ มาณเนื้ อสู งขึ้น หมายถึ งมีเปอร์ เซ็ นต์ซากมากขึ้น และ
หากมีการเลี้ยงในระยะยาวในระบบการขุนก็สามารถทาให้เกิดไขมัน
แทรกได้มากขึ้นในโคลูกผสมพันธุ์สายเลือดยุโรป
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ส าหรั บ แพะนมและโคนมที่ มี ค วามต้อ งการทั้ง โปรตี น และ
พลัง งานมากขึ้ นเมื่ อเที ยบกับสั ตว์ใ นช่ วงปกติ หรื อให้เนื้ อ ก็ค วรลด
ปริ มาณการใช้ทางใบปาล์มหมักลง เป็ น 30% ร่ วมกับการเสริ มอาหาร
ข้นที่มากขึ้นเป็ น 70% อย่างไรก็ตามทั้งนี้คุณภาพอาหารข้นจะต้องตรง
ตามระดับโปรตีนและพลังงานที่สัตว์ตอ้ งการแต่ละช่วงของการให้ผล
ผลิ ต อี ก ด้ ว ย ซึ่ งเกษตรกรจะต้ อ งทราบว่ า โปรตี น ในอาหารข้ น
ประมาณ 12-14% เหมาะสาหรับโคและแพะที่ให้เนื้ อ และเมื่อให้นม
จะต้องการอาหารข้นที่ มี ระดับ โปรตี นเพิ่ มขึ้ นเป็ น 16-18% ส่ วน
พลังงานจะอยู่ในช่ วง 65-70% TDN หรื อ total digestible nutrient
หมายถึงโภชนะที่ยอ่ ยได้ท้ งั หมดของอาหาร

ภาพที่ 1 ส่ วนทางใบปาล์มที่ไม่มีหนามแข็งที่นามาใช้เลี้ยงสัตว์
(3/4 ของทางทั้งหมด)
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ภาพที่ 2 การสับทางใบปาล์มและการหมักเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
1.2 การใช้ ทางใบปาล์ ม น้ามั นในส่ วนผสมอาหารผสมเสร็ จ
หรื อ total mix ration (TMR)
ปกติ การใช้ทางใบปาล์มเป็ นอาหารหยาบสาหรั บสัตว์เคี้ ยว
เอื้องจะทาให้สัตว์กินได้ในปริ มาณที่จากัด เพราะขึ้ นอยู่กบั ความนุ่ ม
ความอร่ อย และการย่อยได้ที่ต่า เมื่อเทียบกับหญ้าและฟางข้าว การใช้
อัตราส่ วนของทางใบปาล์มสับหรื อหมักต่ออาหารข้นที่ได้รับการผสม
ในอัตราส่ วนที่แน่ นอนก่อนนาไปใช้เป็ นอาหารสัตว์น้ ี เรี ยกว่า อาหาร
ผสมเสร็ จ หรื อ total mix ration (TMR) ซึ่ งการผสมที่ใช้อตั ราส่ วน
แน่นอนนี้ จะทาให้สัตว์กินอาหารที่มีโภชนะได้โดยรวมแล้วใกล้เคียง
กับความต้องการของสัตว์มากที่สุด เมื่อเทียบกับการแยกอาหารหยาบ
และอาหารข้นให้ในเวลาที่แตกต่างกัน หรื อไม่มีการนาอาหารหยาบ
และอาหารข้นมาผสมกัน จึง ทาให้สัตว์เลื อกกิ นอาหารอย่าใดอย่า ง
หนึ่งได้ ซึ่ งในที่สุดก็จะส่ งผลต่อปริ มาณโภชนะที่สัตว์ได้รับหลังจากมี
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การย่อยได้แล้วที่ไม่แน่ นอนตามที่สัตว์ตอ้ งการสาหรับการใช้ในการ
ให้ผลผลิต
อัตราส่ วนระหว่างทางใบปาล์มต่ออาหารข้นสาหรับสัตว์เคี้ยว
เอื้องในช่ วงปกติ ที่ให้ผลผลิ ตไม่มากหรื อไม่ใช่ ช่วงการเลี้ ยงขุนหรื อ
ช่วงให้นม คือ 40 ต่อ 60 สาหรับทางใบปาล์มสดหรื อหมักต่ออาหาร
ข้น ทั้งนี้ อาหารข้นต้องมี การผสมให้ได้ท้ งั โปรตี นและพลังงานตรง
ตามความต้องการมาตรฐานสากลตามที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น และ
หากสัตว์อยูใ่ นช่วงการขุนหรื อให้ผลผลิตน้ านมจะต้องปรับอาหารข้น
ให้ม ากขึ้ นมี พ ลัง งานและโปรตี นสู ง ขึ้ น อัตราส่ วนระหว่า งทางใบ
ปาล์ ม ต่ อ อาหารข้น คื อ 30 ต่ อ 70 และมี ก ารปรั บ ลดทางใบปาล์ ม
ในช่วงที่ผลผลิ ตสู งมากเป็ น 20 ต่อ 80 ในอาหารTMR การให้อาหาร
เช่ น นี้ จะส่ ง ผลต่ อ สภาวะการหมัก ในกระเพาะให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า ง
ต่อเนื่ องและเหมาะสมกับการทางานของจุ ลินทรี ย ์ เมื่ อเที ยบกับการ
แยกอาหารหยาบและอาหารข้นให้คนละครั้ง หรื อเกษตรกรสามารถ
ใช้สูตรผสมตามตารางที่ 1 ที่ได้แสดงไว้ในส่ วนท้ายนี้ แล้ว โดยเริ่ ม
จากการผสมตามลาดับดังนี้
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ขั้นตอนการทาอาหารผสมเสร็ จ TMR
1. เอาส่ วนผสมเปลือกหอยป่ น เกลือ ยูเรี ย ผสมให้เข้ากัน
2. นาส่ วนวัตถุดิบแห้ง เช่ นมันสาปะหลัง และกากปาล์มน้ ามัน
ผสมกับส่ วนที่ 1 ก่อน และผสมให้เข้ากัน
3. นาส่ วนที่เปี ยก เช่นกากนมถัว่ เหลือง กากน้ าตาล กากตะกอน
น้ ามันปาล์ม ผสมเพิ่มเข้าไป
4. นาส่ วนที่ เป็ นอาหารหยาบ เช่ นหญ้า เนเปี ยร์ ทางใบปาล์ม
น้ ามันที่ผา่ นการสับย่อย และใบกระถินสดผสมให้เข้ากัน
5. นาอาหารที่ผ่านการผสมให้เข้ากันแล้ว บรรจุในกระสอบที่มี
ถุงพลาสติกด้านใน ซึ่ งเป็ นถุงหนาและมัดปากถุ งให้แน่น จะ
ทาให้อาหารไม่ข้ ึนราเน่าเสี ย และอยูใ่ นรู ปอาหารหมัก
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ตารางที่ 1 แสดงสู ตรอาหารผสมเสร็ จ TMR
วัตถุดบิ
อาหารสัตว์
ใบกระถิน
ทางใบปาล์ม

สู ตรที่
1
DM
2.4
24

เกลือ
เปลือกหอยป่ น
กากปาล์มน้ ามัน
กากตะกอนน้ ามัน
ปาล์ม

1.0
1.5
20.4
8

สู ตรที่
2
หมายเหตุ
DM
2.4
ราคา 2 บาท ต่อ กก.
0
ทางใบปาล์ม
ราคา 2 บาท ต่อ กก.
24
หญ้าหมัก ราคา 3 บาทต่อ กก.
23.6 มันสาปะหลังตากแห้ง
ราคา 9 บาท ต่อ กก.
7.1
ผสมยีสต์เพื่อช่วยในกระบวนการ
หมักและจัดเก็บ
11.8 ราคา 2 บาทต่อกิโลกรัมสด
DM 30%
1.0
ราคา 3 บาทต่อ กก.
1.5
ราคา 2 บาท ต่อ กก.
20.4 ราคา 6 บาทต่อ กก.
8
ราคา 0.3 บาทต่อ กก.

หญ้าเนเปี ยร์
มันสาปะหลัง

0
23.6

ยูเรี ย

0.5

0.5

ราคาต่อกิโลกรัม
โปรตีน%

5.9
10.4

6.5
10.8

พลังงาน (% TDN)

68.9

69.0

กากน้ าตาลในรู ปผสม 7.1
กับยีสต์
กากนมถัว่ เหลือง
11.8

ราคา 12 บาท ต่อ กก.
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หลักการผสมอาหาร TMR อีกรู ปแบบหนึ่งนอกจากที่จดั ทาการ
ผสมตามตารางที่ 1 นี้แล้วคือ การนาเอาอาหารข้น 50 ส่ วน มาผสมกับ
อาหารหยาบ 50 ส่ วน แต่ ต้องใช้หญ้า พื ช อาหารสั ตว์ไ ม่ ใ ช่ ทางใบ
ปาล์มน้ ามันในส่ วนอาหารหยาบทั้งหมด สู ตรการผสมในอัตราส่ วนนี้
เหมาะสาหรั บแม่โค ถ้าหากจะผสมเพื่อเลี้ ยงโคขุนให้ปรั บอาหาร
หยาบน้อยลง และเพิ่มอัตราส่ วนของอาหารมากขึ้น เช่น
- ช่วงเดือนแรก ใช้อาหารข้น 30 ต่ออาหารหยาบ 70
- ช่วงเดือนที่ 2-3 ใช้อาหารข้น 70 ต่ออาหารหยาบ 30
- เดือนสุ ดท้ายหรื อช่วงขายใช้อาหารข้น 85 ต่ออาหารหยาบ 15

ภาพที่ 3 การทดลองขุนโคด้วยทางใบปาล์มหมักเป็ นอาหารหยาบ
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ภาพที่ 4 แสดงสภาพร่ างกายของโคเนื้ อ
ที่เลี้ยงด้วยทางใบปาล์มหมักเป็ นอาหารหยาบ
2. การใช้ ผลปาล์ มร่ วงและผลปาล์ มดิบไม่ ได้ คุณภาพจากสวน
ปาล์มนา้ มันเป็ นอาหารสั ตว์
ในสวนปาล์มจะมี ลูกปาล์มส่ วนหนึ่ งที่ ไ ม่สามารถนามาขายได้
เช่นทะลายที่มีหนู และศัตรู ปาล์มกัดกินในขณะยังไม่แก่หรื อลูกปาล์ม
ร่ ว งหล่ น ตามโคนต้น ปาล์ ม ที่ อ าจจะสุ ก เกิ น ไปเกษตรกรสามารถ
นามาใช้เป็ นอาหารสัตว์โดยการดาเนินการดังนี้
สั บ ให้ ล ะเอี ย ดและใช้ เ สริ มเป็ นอาหารสั ต ว์ เ คี้ ยวเอื้ อ งได้
โดยเฉพาะปาล์มดิบที่กะลายังไม่แข็งมากจะมีแป้ งเป็ นส่ วนประกอบ
อยู่สูง ซึ่ งสามารถนามาสับให้กินหรื อผสมในส่ วนประกอบของการ
หมักทางใบปาล์มได้ถึง 30% แต่ผลปาล์มสุ กร่ วงนั้นจะมีไขมันสู งโดย
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ปกติจะสู งมากกว่า 40% ของน้ าหนักผลปาล์ม จึงควรให้สัตว์กินโดย
ประเมินถึ งปริ มาณไขมันที่ไม่ควรเกิ น 5% ของอาหารที่สัตว์กินได้
ทั้งหมด แต่ถา้ เกษตรกรจะสับย่อยมาใช้เป็ นอาหารเป็ ด ไก่ หรื อสุ กร ก็
สามารถนามาใช้เป็ นแหล่ ง พลัง งาน และวิตามิ น อี เสริ มหรื อผสม
ทาอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวได้มากถึง 40% ในสู ตรอาหารหมักเปี ยก
ได้
นาลูกปาล์มมาบดและหมักกับกากน้ าตาลโดยเสริ มจุลินทรี ยก์ ลุ่ม
โปรไบโอติ ก หมัก ไว้ป ระมาณ 20 วัน สามารถใช้เป็ นอาหารเสริ ม
สาหรับสัตว์เลี้ยงได้ดว้ ย ซึ่ งสามารถใช้เสริ มให้สัตว์กินได้ตามต้องการ
ในสัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมืองที่มีการปล่อยเลี้ยงในสวนทัว่ ไป หากเป็ นสัตว์ที่
ต้องการผลผลิ ตในระบบการเลี้ ยงขุน ทั้งสัตว์กระเพาะเดี่ ยวและสัตว์
เคี้ยวเอื้องจะต้องคานึ งถึ งคุ ณภาพซากและผลต่อการให้คุณภาพของ
ผลผลิตด้วย ซึ่ งปกติสามารถใช้ผลปาล์มหมักจุลินทรี ยผ์ สมในอาหาร
ได้ถึง 40% ทั้งผลปาล์ม อ่อนบด และผลปาล์ม สุ ก ที่ ผ่า นการหมัก
จุลินทรี ย ์ ทั้งนี้รวมไปถึงปลาดุกที่เกษตรกรเลี้ยงในสวนด้วยเช่นกัน
3. การใช้ ต้นปาล์มเป็ นอาหารสั ตว์
ต้นปาล์มได้จากการโละสวนปาล์มเพื่อปลูกใหม่ (replanting) ซึ่ ง
โดยปกติจะปลู กใหม่ทุก 20-25 ปี ซึ่ งมีงานวิจยั ที่นาต้นปาล์มมาฝาน
และตีนวดให้เป็ นใยขนาดเล็กเพื่อนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์พบว่าใยจาก
ต้นปาล์มมีองค์ประกอบทางโภชนะต่ าและย่อยได้ต่ ามาก ถึงแม้จะมี
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งานวิจยั บางส่ วนของประเทศมาเลเซี ย ที่ระบุว่าการบดต้นปาล์มและ
นามานึ่งด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ าสู งจะช่วยให้การย่อยได้ของใยจาก
ต้นปาล์มดี ข้ ึนในการนามาใช้เป็ นอาหารโคเนื้ อได้ แต่ก็ยงั ไม่มีความ
คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ หรื อเหมาะสมที่จะนาเอาวิธีการนี้ มาใช้ในเชิ ง
ปฏิบตั ิสาหรับเกษตรกรของประเทศไทย
ผลพลอยได้ จากโรงงานสกัดนา้ มันปาล์มเพื่อผลิตเป็ นอาหารสั ตว์
นอกจากผลพลอยได้ จ ากสวนปาล์ ม น้ า มัน ของเกษตรกรจะ
นามาใช้เลี้ ยงสัตว์ได้แล้ว ในปั จจุบนั เมื่อเกษตรกรหันมาปลู กปาล์ม
น้ ามันมากขึ้น ก็มีโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เป็ น
จ านวนมากตามมาอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ งก็ เ ป็ นปั จ จัย ช่ ว ยกระตุ ้น ให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากขึ้นอีกทาง
หนึ่ งควบคู่ ก ันไป เมื่ อมี พ้ืนที่ ป ลู กมากขึ้ นและมี โรงงานสกัดน้ า มัน
ปาล์มมากขึ้น ก็ย่อมมีผลพลอยได้ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มา
ขึ้นตามไปด้วย เพราะกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ ง น้ ามันปาล์ม
(ดังภาพที่ 5) จะมีผลพลอยได้เกิ ดขึ้นในระบบ และในปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่โรงงานต่างๆ จะมีกระบวนการผลิตคล้ายคลึงกัน กล่าวคือเมื่อรับ
ผลปาล์ม จากสวนแล้วจะท าการอบนึ่ ง ก่ อนเข้า เครื่ องตี ใ ห้ผลปาล์ม
หลุดออกจากทะลายปาล์ม
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ซึ่ งในกระบวนการนี้ จะมีส่วนของทะลายปาล์มเปล่าเป็ นผลพลอยได้
และส่ วนใหญ่ชาวบ้านจะนิ ยมใช้ทะลายปาล์มเปล่านี้ ไปผลิ ตเป็ นปุ๋ ย
หมัก หรื อวัส ดุ คลุ ม ดิ นในการปลู กพื ช ส่ วนของผลปาล์ม นั้นจะผ่า น
กระบวนการนึ่ งหรื ออบไอน้ า หลังจากผ่านกระบวนการนี้ แล้ว ในแต่
ละโรงงานจะมีกระบวนการสกัดน้ ามันที่แตกต่างกันไป

ภาพที่ 5 กระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม
และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
ที่มา: Asian Agri. (2015)
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ผลพลอยได้จากการหี บน้ ามันปาล์มมีหลายอย่างได้แก่
1.ทะลายปาล์ม (bunch trash) มีประมาณ 55-58% ของปาล์ม
ทั้งทะลาย ที่แยกเอาผลปาล์มออกหลังจากการอบแล้ว ซึ่งในบาง
โรงงานจะมีการใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับเตาเผา ได้เป็ นขี้เถ้าออกมา
และมีการนาไปใช้ในส่ วนผสมของปุ๋ ยอินทรี ย ์
2. กากเยื่อใยปาล์ม (palm press fiber, PPF) เป็ นส่ วนเปลือก
ของผลปาล์มที่ หีบเอาน้ ามันออกแล้วมี ประมาณ 12% ของปาล์มทั้ง
ทะลาย ส่ วนใหญ่จะใช้เป็ นเชื้อเพลิงในโรงงาน
3. เนื้อในเมล็ดปาล์ม (palm kernel) เป็ นส่ วนที่แยกเอาเปลือก
และกะลาออกแล้ว
มี ป ระมาณ 4-5% (มี ป ริ ม าณน้อ ยสุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผลพลอยได้อื่นๆ) เมื่อนามาหี บน้ ามันออก กากที่เหลือ
จะมีลกั ษณะแห้ง และแข็งอาจเป็ นแผ่น หรื อเป็ นผงละเอียด มี 2 ชนิ ด
คือ กากปาล์มเนื้ อในที่ได้จากการบีบอัด (palm kernel cake/ expeller,
screw pressing) และกากปาล์มเนื้ อในที่ได้จากการสกัดโดยสารเคมี
(palm kernel meal, PKM, solvent extraction) มีคุณค่าทางอาหารสู ง
ความแตกต่างของกากปาล์มทั้งสองชนิ ดคื อมี เยื่อใย และไขมันที่ ยงั
เหลืออยูแ่ ตกต่างกัน
4. กะลาปาล์ม (palm nut shell) มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับ
กะลามะพร้าว ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในโรงงานมีประมาณ 8% ของผลปาล์ม
ทั้งทะลาย
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5. กากตะกอนปาล์มน้ ามันหรื อชาวบ้านเรี ยกขี้เค้ก (palm oil
sludge, POS หรื อ palm oil meal effluent, POME หรื อ decanter cake)
เป็ นของเหลวที่เหลือจากโรงงาน มีประมาณ 2% ของผลผลิตในระบบ
เมื่ออยูใ่ นสภาพแห้ง
การใช้ ประโยชน์ ของผลพลอยได้ จากโรงงานสกัดน้ามันปาล์ มเพื่อเป็ น
อาหารสั ตว์
1. ทะลายปาล์มเปล่า (empty fruit bunch )
เป็ นผลพลอยได้จากส่ วนของทะลายปาล์มสดที่มีการแยกเอา
ผลปาล์มออกแล้ว การนาไปใช้ประโยชน์จะนาไปใช้ในการเพาะเห็ด
ฟางและทาปุ๋ ยหมัก หรื อบางโรงงานจะมีการสับย่อยเพื่อใช้เป็ นแหล่ง
พลังงานเชื้ อเพลิ งในโรงงาน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของทะลายปาล์มสดที่ได้จากการนึ่งและตีนวดเอาผลปาล์มออกใหม่ๆ
พบว่ามีไขมัน 6.9% โปรตีน 3.3% เยื่อใย NDF 92% ADF 73% จาก
ลักษณะทางกายภาพที่แข็งและการย่อยได้ของวัตถุแห้งที่ต่ากว่า 30%
จึ งไม่สามารถนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ได้ (เบญจมาภรณ์ และคณะ,
2552)
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2. เส้ นใยของผลปาล์ม (palm press fiber, PPF)
เส้นใยของผลปาล์ม ที่เป็ นผลพลอยได้จากการหี บน้ ามันจาก
ผลปาล์มจะนาไปทาเชื้อเพลิงในขั้นตอนการผลิตในโรงงานเองเพราะ
จะได้ความร้ องสู ง เนื่ องจากเส้ นใยของผลปาล์มยัง มี น้ ามันเหลื ออยู่
ดัง นั้ น ในปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ข ายผลพลอยได้ ส่ ว นนี้
เนื่ อ งจากจะใช้ ท าเชื้ อ เพลิ ง ทั้ง หมด นอกจากนี้ หากจะน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนอื่นสามารถนามารองพื้นคอกเลี้ ยงสัตว์ โดยเฉพาะหมู
หลุม จากการศึกษาของ โอภาส (2552) พบว่าจากการนาเส้นใยปาล์ม
มาหมักด้วยยูเรี ย 5% หรื อหมักด้วยด่าง NaOH 5% และนามาใช้
ทดลองเลี้ ยงโคเนื้ อ พบว่ า โคกิ น เส้ น ใยหมัก น้ อ ยมาก และยัง มี
ผลกระทบต่อการย่อยได้ ตลอดทั้งสุ ขภาพของสัตว์ก็ไม่ค่อยดี เพราะ
การย่ อ ยได้ ที่ ต่ า นอกจากนี้ ยัง พบว่ า การเคี้ ยวเอื้ อ งของโคลดลง
โดยเฉพาะสู ตรที่หมักด้วยยูเรี ยสัตว์จะกินได้นอ้ ยกว่าเส้นใยที่ไม่ผา่ น
การหมัก เส้ น ใยของผลปาล์ ม มี อ งค์ป ระกอบของธาตุ อ าหารคื อ
ไนโตรเจน 2.3% ฟอสฟอรัส 0.1% โปแตสเซี ยม 2% และแมกนีเซี ยม
0.4% จากการเก็บตัวอย่าง PPF สดๆ จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มใน
ภาคใต้พบว่ามีโปรตีน 7% ไขมัน 6.4% เยื่อใย NDF 91% ADF 71 %
และADL 16 % การย่อยได้วตั ถุแห้ง 43% การย่อยได้ของ NDF 37%
ซึ่ งน่ าจะสามารถนามาเป็ นแหล่ ง อาหารหยาบได้ใ นรู ปอาหารผสม
สาเร็ จรู ป TMR ได้ แต่หลังจากการนามาใช้ทดลองแล้วพบว่าไม่ส่งผล
ดี ต่อตัวสัตว์ที่ใช้ในการทดลองเพราะมีการกิ นและย่อยได้ต่ ามาก จึง
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ขอแนะนาเกษตรกรว่ายังไม่ควรใช้ ยกเว้นมีวิธีการหมักหรื อแปรรู ป
แล้วเพิ่มคุณภาพการกิน การย่อยได้มากขึ้น
3. กากเนื้อในปาล์มนา้ มัน
กระบวนการผลิ ตน้ ามันปาล์มจะมีผลพลอยได้ที่เรี ยกว่า กาก
ปาล์มน้ ามัน ซึ่ งในส่ วนนี้ สามารถนามาใช้ในการเลี้ ยงสัตว์ได้ กาก
ปาล์มประกอบด้วยโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 16-20 % จากการศึกษากาก
ปาล์มน้ ามันจากโรงงานผลิตในพื้นที่ภาคใต้ในปี 2551 ที่รายงานโดย
เบญจมาภรณ์ และคณะ (2552) พบว่ามี องค์ประกอบโปรตี น 14.5%
ไขมัน 5.4% เยื่อใย NDF 77.9% ADF 47.2% ADL 18.3% และมี
พลังงาน 4,590 cal/gและระดับของไขมันจะขึ้นกับกรรมวิธีในการ
สกัด น้ า มัน เช่ น กากปาล์ม ที่ ไ ด้จ ากวิธี ก ารบี บ อัด (expeller) จะ
ประกอบไขมันถึ ง 8-10% มีโปรตีน 16-17% ส่ วนกากปาล์มน้ ามัน
วิธีการสกัดโดยสารละลาย ( Solvent Extraction) ประกอบด้วยไขมัน
ประมาณ 1-2 % โปรตีน 17.4-20.6% และการย่อยได้ของกากปาล์มที่
ผ่ า นกระบวนการบี บ อัด จะต่ า กว่ า การสกัด ด้ว ยสารละลาย แนว
ทางการใช้กากเนื้ อในเมล็ดปาล์มน้ ามันเป็ นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้น
เนื่ องจากกากเนื้ อในเมล็ ดปาล์ม (ที่ ไม่ มีเปลื อกหรื อกะลาเหลื ออยู่)
จัดเป็ นผลพลอยได้ที่มีโปรตีนรวมปานกลางและเยื่อใยสู งจึงเหมาะที่
จะใช้เป็ นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยสามารถนามาใช้เป็ นแหล่งวัตถุดิบ
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หลัก ในอาหารข้น หรื ออาจใช้ร่วมกับ วัตถุ ดิ บ อื่ นในอาหารผสม
สาเร็ จรู ป TMR สาหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ ดังแสดงในตารางที่ 1-3
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องในอาหารโคเนื้ อ/โคขุน จะสามารถใช้
กากเนื้ อในเมล็ดปาล์มน้ ามันได้สูงถึง 80% ในอาหารโคเนื้ อเสริ มด้วย
แร่ ธาตุ และวิตามิน ซึ่ งทาให้โคมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอยูท่ ี่ประมาณ
400-800 กรัม/วัน แต่ท้ งั นี้ การจะใช้ได้มากหรื อน้อยนั้นจะมี ปัจจัย
ขึ้ นอยู่กบั คุ ณภาพของกากเนื้ อในปาล์ม ของแต่ล ะโรงงาน และการ
ปรับพลังงานและโปรตีนที่หมักสลายได้เร็ วในสู ตรอาหารโคอีกด้วย
การใช้กากเนื้ อในเมล็ดปาล์มน้ ามันร่ วมกับผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มอื่นๆ เช่น ใช้กบั กากตะกอนปาล์มน้ ามัน ใน
อัตราส่ วน 60:40 หรื อใช้ร่วมกับหญ้าแห้งในอัตราส่ วน 50:50 เป็ น
อาหารโคเนื้อ ซึ่ งส่ งผลให้โคมีอตั ราการเจริ ญเติบโตประมาณ
500-800 กรัม/วัน
การใช้กากเนื้ อในเมล็ดปาล์มน้ ามันในสู ตรอาหารข้นร่ วมกับ
วัตถุดิบอื่นๆ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นพื้นที่ เช่น ผลพลอยได้จาก
ต้นสาคู เปลือกถัว่ เหลือง หรื อโปรตีนจากข้าวโพด เป็ นต้น
การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามันเป็ นแหล่งโปรตีนทดแทน
กากถัว่ เหลื องในสู ตรอาหารข้นสาหรับโคเนื้ อที่ได้รับฟางข้าวเต็มที่
โดยใช้ยูเรี ยช่วยปรับระดับโปรตีน พบว่า สามารถใช้กากเนื้ อในเมล็ด
ปาล์มน้ ามันทดแทนกากถัว่ เหลืองในสู ตรอาหารได้ไม่เกิน 50% โดย
ทาให้โคมีอตั ราการเจริ ญเติบโต 500 กรัม/วัน ในอาหารโคนมสามารถ
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ใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามันได้ไม่เกิน 50% เพราะจะได้ใช้วตั ถุดิบ
ที่ มี โ ปรตี น คุ ณ ภาพดี ช นิ ด อื่ น ๆ และต้ อ งมี แ ป้ ง และน้ าตาลใน
ส่ วนผสมอาหารที่นอกจากการได้รับไขมันไม่มากกว่า 5% ในสู ตร
อาหารด้วยแล้ว ดังนั้นในความหลากหลายของแหล่ งวัตถุ ดิบที่ สัตว์
ต้อ งการจึ ง สามารถใช้ก ากเนื้ อ ในเมล็ ด ปาล์ ม น้ า มัน ร่ ว มกับ แหล่ ง
วัตถุดิบอื่นๆ ในพื้นที่ จัดทาเป็ นอาหารข้นที่ประกอบด้วยกากเนื้ อใน
เมล็ดปาล์มน้ ามันได้หลายสู ตร ในส่ วนของผลผลิตและคุณภาพน้ านม
พบว่า โคนมที่ได้รับอาหารข้นที่ประกอบด้วยกากเนื้ อในเมล็ดปาล์ม
น้ า มันให้ ผ ลผลิ ต และคุ ณ ภาพน้ า นมไม่ แตกต่ า งจากโคนมที่ ไ ด้รั บ
อาหารข้นสู ตรที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไป แต่มีตน้ ทุนในการผลิตน้ านมที่ถูกกว่า
กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามันสามารถใช้เป็ นส่ วนประกอบใน
อาหารข้นและอาหารผสมสาเร็ จรู ปสาหรับแพะ ซึ่ งการศึกษาการใช้
กากเนื้ อในเมล็ดปาล์มน้ ามันในอาหารข้นสาหรับแพะหลังหย่านมที่
ได้รับฟางข้าวหมักยูเรี ย 5-6 % อย่างเต็มที่ โดยใช้กากเนื้ อในเมล็ด
ปาล์มน้ ามันทดแทนข้าวโพดป่ นและกากถัว่ เหลือง พบว่าสามารถใช้
กากเนื้ อในเมล็ดปาล์มน้ ามันในสู ตรอาหารได้ไม่เกิน 30% ส่ งผลให้
แพะมีการเจริ ญเติบโต น้ าหนักซาก และสัดส่ วนของเนื้ อ:กระดู ก
ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นที่ไม่มีกากเนื้ อในเมล็ดปาล์มน้ ามัน
แต่ใช้ตน้ ทุนต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ากว่าอีกด้วย
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ตัวอย่างการใช้ กากปาล์มนา้ มันเพื่อเป็ นส่ วนผสมในอาหารสั ตว์
การผสมอาหารข้นสาหรับใช้ในโคเนื้ อ โดยมีส่วนผสมของ
กากปาล์ ม น้ า มัน และใช้วตั ถุ ดิบ อื่ นๆ ตามตารางที่ 2 ซึ่ งถ้าจะผสม
อาหาร 100 กิ โลกรัม เกษตรกรสามารถใช้น้ าหนักของวัตถุ ดิบแต่ละ
ชนิดตามตารางได้ และในการผสมมีข้ นั ตอนดังนี้
เริ่ มจากการนาเอาส่ วนปลี กย่อยต่างๆ มาผสมกันก่ อน เช่ น
ยูเรี ย เปลือกหอยป่ น เกลือ แร่ ธาตุผสม เป็ นส่ วนแรกแยกผสมส่ วนที่
สอง เริ่ มจากการนาเอากากมันผงมาผสมกับมันเส้ นข้าวโพดบด รา
ละเอียด และกากปาล์ม ทาการคลุ กเคล้าผสมให้กระจายตัวเข้ากันให้
มากที่สุด จากนั้นนาส่ วนที่หนึ่ ง คือแร่ ธาตุและส่ วนปลี กย่อย มาผสม
กับส่ วนที่สองให้เข้ากันสุ ดท้ายทาการผสมวัตถุ ดิบส่ วนที่เปี ยกลงไป
คือกากน้ าตาลซึ่ งเป็ นของเหลวจึงต้องทาให้มีการกระจายตัวให้มาก
ที่สุดในส่ วนผสมอาหาร ถ้าหากมีเครื่ องผสมอาหารจะทาให้วตั ถุดิบ
ต่ า งๆ เข้า กัน ได้เ ป็ นอย่า งดี และง่ า ยต่ อ การผสมส าหรั บ สู ต รที่ ใ ช้
สาหรับโคขุนจะมีพลังงานมากขึ้นตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 สู ตรอาหารข้นสาหรับแม่โคเนื้อให้นมลูก โดยใช้กากปาล์ม
เป็ นส่ วนผสม
ลาดับที่
วัตถุดิบ
ปริมาณทีใ่ ช้
ราคา บาท/กก.
1
กากมันผง
30
5
2
มันเส้น
20
9
3
ข้าวโพดบด
5
10
4
ราละเอียด
5
10.50
5
กากปาล์ม
20
6
6
ยูเรี ย
2
12
7
เปลือกหอยป่ น
1
3
8
เกลือ
1
3
9
แร่ ธาตุผสม
0.5
20
10
กากน้ าตาล
8
10
รวม
100
ราคาเฉลี่ย 7 บาทต่อ กก.
โปรตีน 17.6% พลังงาน 75% TDN
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ตารางที่ 3 สู ตรอาหารข้นสาหรับโคขุน
ลาดับที่
วัตถุดิบ
ปริมาณทีใ่ ช้
ราคา บาท/กก.
18
5
1
กากมันผง
40
9
2
มันเส้น
5
10
3
ข้าวโพดบด
5
10.5
4
ราละเอียด
19.5
6
5
กากปาล์ม
1
12
6
ยูเรี ย
1
3
7
เปลือกหอยป่ น
1
3
8
เกลือ
0.5
20
9
แร่ ธาตุผสม
9
10
10
กากน้ าตาล
รวม
100
ราคาเฉลี่ย 8 บาทต่อ กก.
โปรตีน 14.5% พลังงาน 77% TDN
สู ตรอาหารข้นสาหรับโคมีมากมายหลายสู ตร ที่ยกตัวอย่าง
มาใช้ใ นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี น้ ี เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การผสมโดยตัว
เกษตรกรเองตามวัตถุดิบในท้องถิ่นของภาคใต้
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4. กากตะกอนน้ ามันปาล์ม
กากตะกอนน้ า มันปาล์ม(decanter cake) หรื อชาวบ้านจะ
เรี ยกว่า “ขี้เค้ก” จากการสารวจโดย โอภาส และคณะ (2548) ในแต่ละ
โรงงานจะมี ข้ ี เค้ก ปริ ม าณ 1,000 ตันต่ อปี จนถึ ง 18,000 ตันต่ อ ปี
โรงงานส่ วนใหญ่จะมี ข้ ีเค้กในปริ มาณที่เกิ ดขึ้น 1 ตันต่อชัว่ โมง จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สาคัญเกี่ ยวกับการนามาเป็ นอาหารสัตว์
ของขี้เค้กที่สุ่มจากโรงงานในภาคใต้พบว่ามีโปรตีนหยาบ อยูใ่ นระดับ
ที่ดีคือ 14-16% CP มีไขมันตั้งแต่ 1-12% เยื่อใย neutral detergent fibre
(NDF) 52.2%, acid detergent fibre (ADF) 47.4% และ acid detergent
lignin (ADL) 13.3% มีพลังงานรวม (GE) 4,175 เมกกะจู ลต่อ
กิโลกรัม และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เทียบเท่ากับราข้าว ที่สาคัญมี
การย่อยได้ของวัตถุแห้งในกระเพาะหมักของโคถึง 61% ในปั จจุบนั มี
การนาเอาขี้เค้กไปทาปุ๋ ยหมัก ซึ่ งหากมีการใช้ผลพลอยได้น้ ีเป็ นอาหาร
สัตว์ก็จะเพิ่มทางเลือกในการนาไปใช้ประโยชน์ได้มากยิง่ ขึ้น และเป็ น
การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ

ภาพที่ 6 กากตะกอนน้ ามันปาล์ม
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การจัดทาแร่ ธาตุผสม Urea Molasses Multi nutrient Block (UMMB)
การใช้ข้ ีเค้กในส่ วนผสมร่ วมกับแร่ ธาตุปลี กย่อย กากน้ าตาลและยูเรี ย
ซึ่ งปกติการทา UMMB ในเมืองไทยจะมีการใช้ราข้าวเป็ นส่ วนผสม
แต่ ร าข้า วในภาคใต้จ ะมี ร าคาแพง ดัง นั้น ขี้ เ ค้ก จึ ง สามารถน ามา
ทดแทนได้ ซ่ ึ งนอกจากมี คุ ณ ค่ า ใกล้ เ คี ย งแล้ ว ยัง มี ร าคาที่ ถู ก กว่ า
หลายเท่าตัวเช่นเดียวกันในส่ วนผสมอาหารข้นอัดเม็ดก็เป็ นผลิตภัณฑ์
หนึ่งที่น่าจะใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มหรื อขี้เค้กนี้มาเป็ นส่ วนผสมได้

ภาพที่ 7 การให้อาหารก้อน UMMB เสริ มสาหรับโคนม
จากการทดลองกับโคได้มีการปรับสู ตร อาหารก้อน UMMB
จานวน 4 สู ตร โดยปรับให้มีระดับพลังงานและโปรตีนตามที่นิยมใช้
คือ UMMB ใช้กากน้ าตาลผสม 20-30% ใช้ปูนซี เมนต์ 10% ปุ๋ ยยูเรี ย
12-15% และส่ วนที่เหลือจะใช้ข้ ีเค้ก และเกลือ ซึ่ งในการจัดทาอาหาร
ก้อน UMMB โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
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1. นาวัตถุดิบส่ วนประกอบปลีกย่อยของอาหารที่ใช้ปริ มาณ
น้อย เช่ น แร่ ธ าตุ เกลื อ และปู น ซี เมนต์ต ลอดทั้ง ส่ วนประกอบที่ มี
ลักษณะแห้งอื่นๆ ผสมกันเข้าให้ดี
2. นายูเรี ย และกากน้ า ตาลผสมกันคลุ ก เคล้า ให้เข้า กันและ
นามาผสมกับขี้เค้กจนเป็ นเนื้อเดียวกันก่อนผสมกับกลุ่มวัตถุดิบที่แห้ง
ที่ผสมไว้ในส่ วนแรก
3. ทาการผสมโดยวิธีการนวดส่ วนผสมให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน
โดยใช้กากน้ าตาลเป็ นตัวเชื่ อมประสาน และเพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็ น
เนื้ อเดี ย วกันดี ข้ ึ น สามารถนาไปอัดหรื อบดผ่านเครื่ องบดเนื้ อ แล้ว
นาเอาอาหารที่ ผ่านการผสมเข้าเป็ นเนื้ อเดี ยวกันดี แล้วนี้ ไปบรรจุใน
กล่องไม้แบบเพื่อทาการอัดให้แน่ นโดยใช้การตาด้วยแรงอัดจากคน
การที่ใช้ปูนซี เมนต์เป็ นตัวประสานจะช่ วยเพิ่มความแข็งตัวของก้อน
เมื่ออาหารนั้นแห้งและความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์ที่อดั มาได้ข้ ึนกับ
ความละเอียดของวัตถุดิบที่นามาใช้เป็ นส่ วนประกอบและการอัดที่ดี
4. เมื่ อปล่ อยอาหารให้แห้ง ในที่ ร่ม เป็ นเวลา 1-2 สั ป ดาห์ ก็
สามารถนามาใช้ให้สัตว์เลี ย กิ นได้ตามความต้องการของสั ตว์เคี้ ย ว
เอื้อง
จากการศึกษาพบว่าสู ตรการทา UMMB โดยใช้ข้ ีเค้ก ควรจะ
ใช้สู ต รที่ ป ระกอบด้ว ยขี้ เ ค้ก 30% (น้ า หนัก แห้ง) ปู น ซี เ มนต์ 15%
เกลื อ 10% เปลื อกหอยป่ น 5% แร่ ธาตุผสมปลี กย่อย 2% กากน้ าตาล
11% ยูเรี ย 7% กากปาล์ม 20% มีราคากิโลกรัมละ 8 บาท การใช้กาก
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ตะกอนปาล์ม จากโรงงานน้ า มันปาล์ม เป็ นแหล่ ง วัตถุ ดิบ ในอาหาร
เสริ ม UMMB ไม่สามารถใช้ได้สูงกว่า 30% เพราะมีความชื้ นสู ง ทา
ให้ ข้ ึ น รู ป เป็ นก้อ นยาก และไม่ มี ค วามแข็ ง ตัว ถึ ง แม้จ ะใช้ปู น เป็ น
ส่ วนผสมถึง 15% ในสู ตร และจากการมีไขมันเป็ นส่ วนประกอบสู งจึง
ทาให้การจับกับกากน้ าตาลได้ไม่ดีเท่ากับราข้าวหรื อวัตถุ ดิบอื่น จาก
การใช้ที่ระดับ 20, 25 และ 30% โดยใช้เปรี ยบเทียบกับโคที่ไม่ได้รับ
การเสริ ม UMMB เลย พบว่าไม่มีผลต่อการกิ นได้ของอาหารหยาบ
คุณภาพต่า เช่ นทางใบปาล์ม แต่การย่อยได้ ระดับความเป็ นกรด ด่าง
(pH) และ ระดับแอมโมเนียในกระเพาะหมัก (NH3-N) ของโคที่ได้รับ
อาหารเสริ ม UMMB มีการเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กบั ระดับ การใช้ข้ ีเค้กแบบ
เส้นตรง รวมทั้งยูเรี ยในกระแสเลื อดก็สูงตามไปด้วย และประชากร
ของโปรตัวซัวในของเหลวจากรู เมนก็เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 8 แสดงการจัดทาอาหารก้อน UMMB จากขี้เค้ก
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วิธีการผสมอาหารก้อนสาเร็ จ UMMB ที่มีความเข้มข้นสู งโดยใช้ส่วน
วัตถุดิบทั้งราข้าว และขี้เค้กตามตารางที่ 4 มีวิธีการผสมตามลาดับขั้น
ดังนี้
1. ผสมส่ วนที่ มี ป ริ ม าณน้อยและแห้ง ก่ อน เช่ น เกลื อ เปลื อ ก
หอยป่ น แร่ ธาตุปลีกย่อยและยูเรี ย
2. นากากปาล์มเนื้ อใน ผสมกับกากแป้ งผงหรื ออาจใช้กากมัน
ส าปะหลัง แห้ ง ก็ ไ ด้ ผสมกับ ราข้า วรวมทั้ง ปู นซี เ มนต์ด้ว ย
ส่ ว นนี้ ถื อ เป็ นวัต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ที่ มี ล ัก ษณะแห้ ง และมี
ปริ มาณมาก
3. นาส่ วนที่ 1 และ 2 ผสมกัน โดยท าการผสมให้เข้า กันและ
กระจายตัวมากที่สุด
4. นาส่ วนผสมที่ มี ลกั ษณะเปี ยก เช่ นกากน้ าตาลและขี้ เค้ก ลง
ผสมให้เข้ากันกับส่ วนที่ เป็ นวัตถุ ดิบในข้อ 3 ที่ ผสมเข้ากันดี
แล้วใช้มือบีบนวดให้ส่วนของกากน้ าตาลและขี้เค้กเข้าผสม
กับส่ วนที่แห้ง
5. นาส่ วนผสมที่ ไ ด้ใ นข้อ 5 ไปเข้า เครื่ องบดเนื้ อ หรื อเครื่ อ ง
อัดเม็ดอาหารเพื่อให้ส่วนของวัตถุ ดิบและกากน้ าตาลเข้าเป็ น
เนื้ อเดียวกันและเหนี ยวมากที่สุด โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะเป็ น
เม็ ด หรื อ ไม่ เพี ย งต้อ งการบี บ ให้ ก ากน้ า ตาลเข้า ไปอยู่ ใ น
ส่ วนผสมที่แห้งและมีกบั ปูนซี เมนต์ให้มากที่สุด
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6. นาส่ วนที่ ผ่า นการบีบ หรื ออัดผ่านเครื่ องบดเนื้ อมาอัดลงใน
แบบที่ เ ตรี ย มเอาไว้ และท าการอัด ให้ เ ป็ นก้อ น จะพบว่ า
อาหารก้อน UMMB เป็ นเนื้ อเดี ยวกันมากขึ้นเมื่อผ่านเครื่ อง
บดเนื้อ
ตารางที่ 4 แสดงสู ตรอาหารก้อน UMMB ที่มีการใช้กากปาล์มเนื้อใน
ผสม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

กากปาล์มเนื้อใน
กากแป้งผล หรื อกากมันสาปะหลัง
ราข้าว
เปลือกหอยป่ น
เกลือ
ปูนซีเมนต์
แร่ ธาตุปลีกย่อย
ยูเรี ย
กากน้ าตาล
ขี้เค้ก (น้ าหนักสด)
รวม
ราคา 5.70 บาท ต่อ กก.

นา้ หนัก
10
10
10
5
10
7
1
5
22
20
100
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องค์ ความรู้ ที่ 3
การนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ในการผลิตอาหารสั ตว์ โดยการ
ทาอาหารหมัก
การที่ เ ลื อ กส่ ง เสริ ม ท าอาหารสัต ว์ใ นรู ปแบบหมัก เปี ยก มี
สาเหตุ มาจากวัตถุ ดิบ อาหารสัตว์ที่เกษตรกรสามารถหาได้ในพื้นที่
ส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปเปี ยก และง่ ายต่อการเน่ าเสี ย เช่ นกากมะพร้ าว
จากตลาด เศษเนื้ อกระดูกปลา กากน้ าเต้าหู ้ ผลไม้สุกต่างๆ ล้วนอยูใ่ น
รู ปเปี ยก ซึ่ ง ปกติแล้วเกษตรกรที่ นามาใช้เป็ นอาหารสัตว์จะต้องใช้
สดๆ ให้หมดทันที และจะเก็บมาใช้ได้วนั ต่อวันเพราะเก็บรักษาไม่ได้
ดัง นั้นจะเห็ นว่า ปั ญหาที่ เกษตรกรขาดอยู่ส่ วนหนึ่ ง คื อองค์
ความรู ้ในการใช้ทรัพยากรจากผลพลอยได้เหล่านี้ รวมไปถึงผลพลอย
ได้จากในสวน ไร่ นาและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรของตนเองอยูด่ ว้ ย การ
นาผลงานวิจยั มาถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เน้นเรื่ องการใช้จุลินทรี ย ์ เรื่ อง
อาหารสั ต ว์ และเรื่ องปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ จึ ง จัด อยู่ ใ นรู ปการด าเนิ น การ
พัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ น
ระบบการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรแบบต่อเนื่องในชุมชนต่างๆ
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การรักษาสภาพของอาหารสั ตว์ โดยการใช้ จุลนิ ทรีย์
ได้มีการใช้จุลินทรี ยเ์ พื่อรักษาสภาพของอาหารของคนบาง
ตัวอย่าง เช่น เชื้ อ Lactobacillus ที่ช่วยในการรักษาปลาหรื อเนื้ อเพื่อ
เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารหมัก และในส่ วนของอาหารสัตว์นานมาแล้วมี
การถนอมรักษาอาหารสัตว์โดยการหมักหญ้าโดยใช้ จุลินทรี ย เ์ สริ ม
ร่ วมกับเอ็นไซม์บางตัวเพื่อกระตุน้ ให้พืชที่หมักปล่อยน้ าตาลออกมา
เพื่อเพิ่มปริ มาณกรดจากการหมักโดยจุลินทรี ย ์ (กรดแลคติค)
นอกจากนี้ ในการหมักหญ้าสด เพื่อให้ได้ผลดีและเพื่อความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาไว้ให้ได้นานบางทีก็จะมีการเติมสารป้ องกัน
การออกซิ เดชัน่ (antioxidant) ซึ่งถ้าการหมักหญ้าสดไม่ดีพออาจจะทา
ให้เกิดการเสี ยหายจากเชื้ อราโดยเฉพาะระดับ pH ไม่ลดต่าลงมาใน
ระดับที่เหมาะสมจะทาให้ตวั เชื้ อ Clostridium เจริ ญเติบโตได้และจะ
ส่ งผลเสี ยต่อคุ ณค่าทางโภชนาการทางหญ้าลดลง ความน่ ากิ นลดลง
เพราะโปรตีนแตกตัว ไปเป็ นแอมโมเนี ยและกรดบริ วไทริ ก การใช้
วิทยาการทางเทคโนโลยีทางชี วภาพต่าง ๆ จึงเป็ นองค์ความรู ้ที่สาคัญ
เช่น
การเสริมเชื้อยีสต์
ปั จจุ บ ั น ความสนใจการใช้ ส ารเสริ มอาหารประเภท
probiotics ในการปรั บปรุ งการให้ผลผลิ ตของสัตว์เลี้ ยงมีมากขึ้ น
โดยเฉพาะในสัตว์เคี้ ยวเอื้ องนั้นมี การนาใช้เชื้ อยีสต์ Saccharomyces
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cerevisiae และยังใช้เชื้ อรา Aspergillus oryzae ในการหมักอาหาร
การใช้ยีสต์มีชีวิตในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้น พบว่าสามารถปรับปรุ ง
ปริ มาณการกิ นได้ เพิ่มปริ มาณน้ านมในโคนม ส่ วนในโคเพศผูต้ อน
นั้นสามารถเพิ่มน้ าหนักเฉลี่ยต่อวันได้สูงขึ้น แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้
เสริ มยีสต์ในอาหาร และส่ งผลต่อสมรรถนะการผลิต
กิจกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้กบั เกษตรกร มีหลายกิ จกรรม
ย่อยขององค์ความรู ้ที่ 3 เช่น
กิจกรรมการขยายเชื้ อจุลินทรี ย ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเป็ น
หัวเชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ใ ช้ผ สมในอาหารสั ตว์เพื่ อเพิ่ ม การย่อยได้และเพิ่ ม
คุณประโยชน์ในทางเดินอาหารของสัตว์ (probiotic)
กิ จกรรมการผลิ ตอาหารสัตว์ ในเชิ งเทคโนโลยีชีวภาพและ
อาหารอินทรี ย ์ โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์
กิ จ กรรมการผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ว ัต ถุ จ ากมู ล สั ต ว์ ในเชิ ง
เทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรอินทรี ย ์ โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่
เพื่อลดต้นทุนการปลู กพืช กิ จกรรมการจัดการของเสี ยในชุ มชนใน
รู ปแบบเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนามาร่ วมกับมู ล สัตว์ในการผลิ ตปุ๋ ย
อินทรี ย ์ เป็ นต้น
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3.1 กิจกรรมการขยายเชื้ อจุลินทรี ย์ ในการทาปุ๋ยอินทรี ย์ และ
เป็ นหัวเชื้ อจุลนิ ทรีย์ใช้ ผสมในอาหารสั ตว์
จุลินทรี ย ์ EMc หมายถึง กลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่มีท้ งั ยีสต์ แบคทีเรี ย
และเชื้ อราที่ มี ประโยชน์ ในการช่ วยปรั บปรุ งระบบทางเดิ นอาหาร
ของสัตว์ โดยการรวมเอาจุลินทรี ยจ์ ากกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องจาก
การศึกษาวิจยั มาใช้ในการถ่ ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ งพบว่าสามารถใช้
ปรับสภาพของสิ่ งแวดล้อม น้ าเสี ย ตลอดทั้งช่วยในการย่อยสลายเยื่อ
ใย เหมาะต่อการนาไปใช้เป็ นหัวเชื้ อจุลินทรี ยย์ อ่ ยอินทรี ยวัตถุในการ
ทาปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพราะ EMc คือ effective microorganism for cellulose
digestion ที่ได้จากกลุ่มจุลินทรี ยจ์ ากทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
จากการศึกษาวิจยั พบว่าสามารถเป็ น probiotic และทนต่อสภาพความ
ร้ อนและสิ่ งแวดล้อมในการหมักย่อยในกองปุ๋ ยหมักได้ ถึ งแม้ไม่ใช่
สภาพในทางเดินอาหารที่เป็ นแบบไม่ใช้ออกซิ เจนก็ตาม (anaerobic)
เพราะได้คดั เลื อกกลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่ ใช้อากาศได้โดยกระบวนการเลี้ ยง
เชื้อที่ใช้อุณหภูมิหอ้ งทดลองแล้ว
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ EMc จานวน 300 กรั ม ละลายลงในน้ า
สะอาดปริ มาตร 100 ลิตร ทาการคนให้จุลินทรี ยก์ ระจายตัวมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 เติมกากน้ าตาลลงไปผสมในปริ มาณ 20 กิโลกรัม
คนให้กากน้ าตาลละลายและผสมกับจุลินทรี ยใ์ ห้มากที่สุด ตามรู ปที่ 9
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ขั้นตอนที่ 3 ทาการปล่อยให้จุลินทรี ยเ์ จริ ญเติบโตภายในถัง
ผสม หลังจาก 1-2 ชัว่ โมง จะเริ่ มเห็นฟองอากาศและการเคลื่อนไหว
เกิดขึ้นในน้ าหมักจุลินทรี ย ์ (ตามภาพที่ 10)

ภาพที่ 9 การผสมหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ EMc กับน้ าและกากน้ าตาล

ภาพที่ 10 จุลินทรี ยเ์ ริ่ มเจริ ญเติบโตในสารละลายกากน้ าตาล
ขั้นตอนที่ 4 นาส่ วนจุ ลินทรี ยท์ ี่ เจริ ญเติ บโตในสารละลาย
กากน้ าตาลนี้ ไปเทราดหญ้า หรื อฟางข้าวในช่วงที่ให้อาหารสัตว์ หรื อ
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ใช้ ผ สมอาหารหมัก โดยเน้ น วัต ถุ ดิ บ ราคาไม่ แ พงในพื้ น ที่ ข อง
เกษตรกรมาเป็ นส่ วนผสม ตลอดทั้งใช้หัวเชื้ อนี้ ไ ปหมัก วัตถุ ดิบที่ มี
โปรตี นสู ง ในการน ามาผสมอาหารสั ต ว์ หรื อท าหัว เชื้ อ ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์
ต่อไปได้ หรื อหากใช้น้ าหมักจุลินทรี ยไ์ ม่หมดให้นาไปเก็บในถังที่มี
ฝาปากแคบ เปิ ดปากถังให้มีรูระบายแก๊ส เป็ นเวลา 1 เดื อน การกิ น
อาหารหรื อ กากน้ า ตาลเริ่ ม จะหมด จุ ลิ น ทรี ย์จ ะพัก ตัว เกษตรกร
สามารถนามาบรรจุแกลลอนเก็บไว้ใช้ได้ ซึ่ งน้ าหมักหัวเชื้ อ EMc นี้
ควรเก็บไว้ในอุ ณหภูมิห้อง ในที่ร่ม เมื่ อใช้ไม่หมดให้ปิดฝาให้สนิ ท
การตรวจสอบคุณภาพ เกษตรกรสามารถดมกลิ่นที่หมักจะมีกลิ่นหอม
และยังคงสภาพที่เป็ นกรด ถือว่าหัวเชื้ อยังสามารถใช้งานได้ ส่ วนการ
นาไปใช้ประโยชน์สามารถใช้ในการผสมเป็ นมันหมักยีสต์
ผสมวัต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ เป็ นอาหารสั ต ว์ใ นรู ป อาหารหมัก เปี ยก รวมทั้ง
ทาอาหารผสมเสร็ จในรู ปหมักเปี ยก (fermented total mixed ration)
หรื อนาไปราดบนกองวัสดุ ทาปุ๋ ยหมัก ในรู ปของเหลวนี้ เรี ยกว่า น้ า
หมักหัวเชื้อ EMc
3.2 กิจ กรรมการผลิต อาหารสั ต ว์ โดยใช้ เทคโนโลยีชี วภาพ โดยใช้
ทรัพยากรในพืน้ ทีเ่ พื่อลดต้ นทุนการเลีย้ งสั ตว์
การทาปลาหมัก กุ้งหมักเพื่อเก็บไว้ใช้เป็ นส่ วนผสมอาหาร
สัตว์ หรื อหมักต่อเพื่อเป็ นหัวเชื้ อผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ข้มข้น ตามภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 เศษปลาและกุง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมและการประมง
ในพื้นที่ เกษตรกรอาจพบว่ามี ปลาที่ เลี้ ยงในกระชังตายเป็ นบาง
ช่วงจานวนมาก โดยเฉพาะช่วงปรับเปลี่ยนน้ า หรื อมีเศษปลา เศษหัว
กุง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโครงไก่ ไส้ไก่ และเครื่ องในสัตว์
สามารถนามาหมักย่อยไว้ใช้ประโยชน์ เพราะวัตถุดิบที่มีโปรตีนสู งจะ
ให้ธาตุ N ในปริ มาณสู ง และยังมีฮอร์ โมนอื่นๆ ที่เหมาะสาหรับพืช
นอกจากผลพลอยได้จากสัตว์แล้ว ผลพลอยได้จากพืช เช่ นกากเต้าหู ้
กากถัว่ เหลือง ก็สามารถนามาแยกหมักได้ โดยใช้อตั ราส่ วนดังนี้
1. ใช้น้ าหมักหัวเชื้ อ EMc ที่จดั ทาในกิจกรรมที่ 1 มาผสมให้เข้า
กันในอัตราส่ วน ครึ่ งต่อครึ่ ง พร้อมกับบรรจุ ในถังหมักใช้พลาสติ ก
คลุ ม ปิ ดฝาโดยให้มี ก ารระบายอากาศหรื อแก๊ ส ได้ หรื อ เกษตรกร
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สามารถบรรจุถุงพลาสติกหนา 2 ชั้น และสวมกระสอบปุ๋ ยเป็ นถุงนอก
มัดปากและเก็บไว้ใช้ได้
2. ในกรณี ที่หมักใส่ ถงั ขนาด 100 ลิตร ในวันที่ 4-5 ให้นาน้ าส้ม
ควันไม้มาเทราดส่ วนบนของถังประมาณ 1 แก้วน้ าดื่ม ซึ่ งน้ าส้มควัน
ไม้มี ป ระโยชน์ ใ นการลดกลิ่ น และช่ ว ยตรึ ง แก๊ ส ที่ เกิ ด ขึ้ นจากถัง ที่
ระเหยผ่านขึ้ นมาด้านบน และยังเป็ นกรดธรรมชาติ ที่จะช่ วยในการ
ย่อยเศษเนื้อปลา กุง้ ต่อไปได้

ภาพที่ 12 น้ าส้มควันไม้ขนาดบรรจุ 1 ลิตร
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ปกติ น้ า ส้ ม ควัน ไม้มี ป ระโยชน์ ห ลายอย่า ง ทั้ง ช่ ว ยดู ด ซั บ
ตรึ ง กลิ่ นเหม็น ช่ วยก าจัดเชื้ อโรค ก าจัดและขับ ไล่ แมลง มด ปลวก
และหนู ได้ ในการนามาผสมในวัตถุดิบผสมอาหารยังมีประโยชน์ต่อ
ระบบการย่อยสลาย และมีผลดีต่อระบบทางเดินอาหารของสัตว์ หาก
นาไปผสมในน้ าหมักทาหัวเชื้ อปุ๋ ยยังสามารถเพิ่มฮอร์ โมนและแร่ ธาตุ
สาหรับพืชได้อีกด้วย

ภาพที่ 13 เนื้อปลาและหัวกุง้ ที่ผา่ นการหมักสมบูรณ์แล้วสามารถใช้
เป็ นหัวเชื้อผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ข้มข้นได้
ปลาหมักนอกจากนาไปใช้ผสมในปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ล้วยังสามารถ
ละลายน้ าฉี ดพ่นรอบโคนต้นพืชต่างๆ หรื อเจือจางตามคาแนะนาใน
อัตรา 1 ลิตรต่อน้ า 50-100 ลิตรในการฉี ดพ่นทางใบ หรื อหากเนื้ อปลา
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มีการหมักที่สะอาดตามวิธีการสามารถนาไปผสมอาหารสัตว์ได้ใน
ส่ วนผสม 10% หรื อตามระดับโปรตีนที่ตอ้ งการ นอกจากการหมัก
ปลาแล้ว เศษผลไม้ และเศษอาหารในครัวเรื อนก็สามารถนามาหมัก
ได้ในวิธีการเช่นเดียวกันเพื่อนาไปใช้เป็ นปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพหรื อผสม
กับน้ าหมักปลาอย่างละครึ่ งในการเป็ นหัวปุ๋ ยอินทรี ยผ์ สมต่อไป

ภาพที่ 14 กากถัว่ เหลืองจากการทาน้ าเต้าหู ้
ที่นามาหมักไว้ใช้ ผสมอาหารหมักเปี ยก
3.3 การทากากถั่วเหลืองหมักจุลนิ ทรี ย์เพื่อใช้ เป็ นอาหารสั ตว์ และปุ๋ย
อินทรีย์
กากถัว่ เหลื องจากการทาน้ า เต้า หู ้หรื อกากมะพร้ า วหลังบี บ
กะทิ ก็ สามารถนามาหมัก กับน้ า หมัก หัวเชื้ อ EMc ที่เตรี ย มได้ใ น
กิจกรรมที่ 1 เก็บไว้ใช้เป็ นส่ วนผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์และหัวเชื้ อปุ๋ ย
อินทรี ยไ์ ด้ โดยมีวธิ ี การทาดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร (หรื อใช้ขนาด
ใหญ่ ก ว่ า หรื อเล็ ก กว่ า นี้ ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งปรั บ ปริ มาณวัต ถุ ดิ บ ตาม
อัต ราส่ ว นในการหมัก ตามความจุ ข องถัง ) เติ ม กากถั่ว เหลื อ ง 60
กิโลกรัม และใช้ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว แทงลงตรงกลางให้
เป็ นรู จนถึงก้นถัง
ขั้นตอนที่ 2 เติมหัวเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่มีการละลายในกากน้ าตาล
และน้ า แล้วตามวิธี ก ารเตรี ย ม EMc ในกิ จกรรมที่ 1 โดยใช้หัวเชื้ อ
ปริ มาณ 10 ลิตร ผสมกากน้ าตาล 10 ลิตร เทลงในถัง และปล่อยให้ถงั
ส่ วนบนมีพ้นื ที่วา่ งประมาณ 20 ลิตร เพื่อไม่ให้กากถัว่ เหลืองที่หมักไม่
ล้นออก
ขั้นตอนที่ 3 ใช้พลาสติกปิ ดฝาถังใช้ยางหรื อเชื อกรัดปากถัง
ไม่ควรปิ ดฝาให้สนิทมาก
*หากจะหมักเพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ควรหมักในถุ งหนาปิ ด
สนิ ทไม่ให้อากาศเข้าได้ ใช้ส่วนผสมอื่ นๆ เข้าไปด้วยให้มีความชื้ น
ลดลง เช่น นอกจากกากถัง่ เหลืองเปี ยก หรื อกากมะพร้าว 60 % ใช้กาก
มันแห้ง 30% ราข้าว 8% เกลือ 1% เปลือกหอยป่ น 1% หลังการหมัก
10 วัน ขึ้ นไปสามารถน าไปเป็ นวัต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ถื อ เป็ นการ
เพาะเลี้ ยงเชื้ อจุลินทรี ยใ์ ห้มีจานวนมากขึ้นในวิธีการหมักเช่ นนี้ และ
สาหรับคนที่จะนาไปใช้ผสมอาหารหมักต่อสามารถใช้อาหารเดิ มนี้
5% ผสมแทนหัวเชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหารใหม่ได้เลย
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3.4 การทากากมันหมักจุลนิ ทรี ย์สูตรคุณภาพสู ง
ปกติ ก ากมัน หมัก ยีส ต์เ ป็ นอาหารสั ต ว์ที่ จ ัด ท าในภาค
อีสาน เพราะมีงานวิจยั รองรับการนาเอากากมันสาปะหลังซึ่ งเป็ นผล
พลอยได้จากโรงงานแป้ งมันสาปะหลังที่มีอยูอ่ ย่างมากมายมาใช้เป็ น
อาหารสัตว์เพื่ อลดต้นทุ น ซึ่ งเกษตรกรในพื้นที่ ภาคใต้ต่างให้ค วาม
สนใจที่จะใช้หรื ออยากผลิตใช้เอง แต่เพื่อความเหมาะสมจึงควรมีการ
ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบอาหารสัตว์ของภาคใต้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อเป็ น
การลดต้นทุนและเป็ นการใช้ทรัพยากรของตนเองให้มากยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนการทา
1.เตรี ยมน้ าหมักหัวเชื้ อ EMc ในกิจกรรมที่ 1 ไว้อย่างน้อย 3
ชัว่ โมงให้เชื้ อจุลินทรี ยเ์ จริ ญเพิ่มจานวนจากการกินกากน้ าตาลให้มาก
ที่สุด
2.ทาการชั่งกากมันสาปะหลังแห้งในปริ มาณ 40% ในสู ตร
ก่อนจัดทามันหมักยีสต์ดงั ภาพที่ 15

ภาพที่ 15 กากมันแห้งที่กลุ่มเกษตรกรนามาใช้
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3. ทาการชัง่ กากปาล์มเนื้ อใน ซึ่ งมีโปรตีนในระดับ 18% โดย
เลือกซื้ อจากโรงงานที่ไม่พบว่ามีกะลาปาล์มปะปนมาด้วยจะทาให้ได้
กากปาล์มที่ มีคุณภาพเหมาะจะนามาใช้ในการเลี้ ยงสัตว์ ในสู ตรใช้
กากปาล์มเนื้อในปริ มาณ 30% สู ตร
4.ใช้กากถัว่ เหลืองหมักที่เก็บไว้ในกิจกรรมที่ 2.2 หรื อหากมี
สดๆ ไม่ผา่ นการหมักก็สามารถใช้ผสมได้เลยโดยใช้ในปริ มาณ 10%
ในสู ตร ซึ่ งถ้าคิดเป็ นน้ าหนักสดก็ใช้เป็ นน้ าหนักสองเท่าตัว (แทนที่จะ
ใช้ 20 กิโลกรัมใน 100 กิโลกรัม ก็ใช้ 40 กิโลกรัมน้ าหนักสด)
5.ผสมราข้า วละเอีย ด ซึ่ ง จะท าให้ไ ด้โปรตี นและวิตามิ นบี
และวิตามินเอ ในอาหารโดยในสู ตรใช้ 10%
6.ผสมน้ ามันปาล์มดิบ ซึ่ งทาให้ได้ท้ งั พลังงานและวิตามิน เอ
และวิตามิ น อี สู ง จากแคโรที นอย สารสี เหลื องในน้ ามันปาล์ม ดิ บ
โดยใช้ในปริ มาณ 2.5% ในสู ตร
7.ใช้เปลื อกหอยป่ น ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบที่ หาได้ง่ายและราคาถู ก
ในพื้นที่ ภาคใต้ ในปริ มาณ 1% ในสู ตร และใช้แร่ ธาตุ ปลี กย่อยที่
เป็ นพรี มิกส์ผสม 0.5% ในสู ตรเพื่อปรับแร่ ธาตุให้สมดุล
8.ใช้เกลือทะเลผสมในปริ มาณ 0.5% ในสู ตร
9.ใช้ปลาหมักผสมลงไปในอัตราส่ วนครึ่ งต่อครึ่ งของกากถัว่
เหลืองหมัก เพื่อให้ได้โปรตีนจากทั้งวัตถุดิบพืช และสัตว์ โดยเฉพาะ
ในกรณี เลี้ยงหมู เป็ ดไข่และไก่ไข่ ที่ตอ้ งการโปรตีนระดับสู ง
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10.ในบางครั้งที่มีขา้ วสารตกเกรด หรื อมีขา้ วมอดกินจากร้าน
ขายข้าวในพื้นที่ก็จะนามาใช้ในปริ มาณ 20% โดยทาการลดกากมัน
สาปะหลังลงจาก 40% ให้เหลือ 20% แล้วใช้ขา้ วสารตกเกรดแทน
11.นาวัตถุดิบทุกอย่างลงผสมในเครื่ องผสมอาหารแบบนอน
หรื อถ้าเกษตรกรผสมครั้งละไม่มากก็สามารถใช้จอบคลุกผสมบนพื้น
ปูนได้เลยใช้เวลาผสมให้เข้ากันประมาณ 10 นาที จนวัตถุดิบทุกอย่าง
เข้ากันดี
12.ทาการเติมน้ าหมัก EMc ลงไปในเครื่ องผสมอาหารใน
ปริ มาณครึ่ งหนึ่ งของน้ าหนักวัตถุ ดิบที่ ผสมไว้แล้ว เช่ นในสู ตร 100
กิโลกรัม ก็เติมน้ าหมักจุลินทรี ย ์ EMc ลงไป 50 ลิตร ทาการผสมต่อใช้
มือกาดู ส่วนผสมโดยให้มีความชื้ น กาแล้วมี น้ าออกมาแต่ไม่หยดลง
พื้นเป็ นอันว่ามีความชื้นเหมาะสมที่เชื้ อจุลินทรี ยจ์ ะเดินในอาหารหมัก
ต่อไป
13.เมื่ อ ท าการผสมเข้ า กั น ดี แ ล้ ว ให้ น าอาหารหมั ก ที่ มี
ส่ วนผสมครบตามสู ตรมาบรรจุ ก ระสอบโดยจะต้องมี ถุ งในที่ หนา
ประมาณ 80 ไมครอน ทาการชัง่ น้ าหนักโดยสามารถบรรจุกระสอบ
ละ 30 กิโลกรัม จะกาลังมีน้ าหนักพอดีกบั การขนย้าย ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 การทากากมันหมักยีสต์ศรี วชิ ยั แบบบรรจุกระสอบ
14.ทาการมัดปากถุงด้านในให้ดีดว้ ยเชือกฟาง ก่อนทาการเย็บ
กระสอบดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ทาการมัดปากถุงในและเย็บกระสอบ
ก่อนนาไปจัดเก็บให้เกิดการหมักต่อ
หากเกษตรกรไม่มีวตั ถุดิบตัวใดในสู ตรดังกล่าวก็สามารถเพิ่ม
กากมัน แห้ง ขึ้ นมาได้เพื่ อใช้ท ดแทน แต่ ระดับ โปรตี นอาจจะลดลง
และอาจได้โปรตี นที่ เกิ ดจากจุลินทรี ยท์ ี่ เจริ ญเติ บโตในช่ วงการหมัก
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เท่านั้น อาหารอาจจะมี โปรตี นในระดับประมาณ 10-15% หากไม่มี
การเติม กากปาล์ม กากถัว่ เหลืองหมัก หรื อปลาหมัก ตามวิธีการทานี้
3.5 การใช้ กากมั น หมั ก จุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ผลิ ต อาหารผสมเสร็ จ TMR
(total mixed ration)
ในการเลี้ยงโคเนื้ อ โคนม และแพะ เกษตรกรจะนิ ยมใช้
หญ้า หรื อฟางข้าวเป็ นอาหารหยาบและมีการแยกให้อาหารข้นในช่วง
เช้า และเย็น ในเชิ ง วิช าการได้มี ก ารน าเอาอาหารหยาบมาผสมกับ
อาหารข้นในอัตราส่ วนที่รวมกันแล้วได้ปริ มาณโปรตีนและพลังงาน
ตรงตามที่สัตว์ตอ้ งการ โดยไม่ตอ้ งแยกให้สัตว์กิน
วิธีการทาอาหารผสมเสร็ จ TMR จากอาหารมันหมักจุลินทรี ย ์
1.เกษตรกรสามารถนาเอาหญ้า เนเปี ยร์ ส ดหรื อเศษผัก จาก
ตลาดที่ มี อ ยู่ม ากมายมาหมัก ผสมกับ กากมันหมัก จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ท าใน
หัวข้อ 2.3 แล้ว ในอัตราส่ วนกากมันหมักจุลินทรี ย ์ 60 กิโลกรัม และ
ใช้ผกั หรื อหญ้าสับ 40 กิ โลกรัม มาบดผสมกันในเครื่ องผสมอาหาร
และใส่ กระสอบทาการมัดปากถุง ด้านในให้ดีไม่ให้อากาศเข้าไปได้
และทาการหมักไว้เป็ นเวลา 20 วันขึ้นไป จะสามารถนามาเลี้ยงหมูท้ งั
แม่หมูและหมูขุนได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งเป็ ดเนื้ อ เป็ ดไข่ แต่กลิ่ นของ
ผักบดที่ นามาผสมนี้ โคและแพะจะไม่ค่อยชอบกิ นเมื่ อเที ยบกับการ
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ผสมกับหญ้า ในแพะสามารถผสมกับใบกระถินสดหรื อหญ้าสดแล้ว
หมักไว้ให้กินได้เช่นเดียวกัน
2.ในการใช้หญ้าเนเปี ยร์ สับและทางใบปาล์มเป็ นส่ วนผสม
กับอาหารกากมันหมักจุลินทรี ยน์ ้ ี เพื่อใช้ในการเลี้ยงโคและแพะ (ไม่
ควรใช้เลี้ยงสุ กร หรื อเป็ ด ไก่ เพราะทางใบปาล์มย่อยยากกว่าหญ้าใน
ข้อ 1) มีวธิ ีการทาคือ เริ่ มจากการสับหญ้าหรื อทางใบปาล์มให้มีขนาด
ประมาณ 2-3 นิ้ ว ส่ วนทางใบปาล์มหากสับเล็กกว่านี้ ได้จะดี แต่ไม่
ควรสับให้ละเอียดเป็ นผง เพราะเยื่อใยขนาดที่ พอดี ไม่ใหญ่หรื อเล็ก
เกินไปจะทาให้กระเพาะของโคและแพะยังทางานบีบตัวได้ดี มีผลต่อ
การเคี้ยวเอื้อง กระตุน้ การทางานของกระเพาะ และส่ งผลให้สุขภาพ
สัตว์ดีข้ ึนด้วย
3.จากนั้นนาส่ วนอาหารหยาบที่สับแล้วมาผสมให้เข้ากันโดย
ใช้อตั ราส่ วนระหว่างอาหารกากมันหมักจุลินทรี ยก์ บั หญ้าหรื อทางใบ
ปาล์มในอัตราส่ วน 50:50 สาหรับแม่ววั หรื อแม่แพะ แต่หากเป็ นวัว
ขุนและแพะขุนให้ใช้อตั ราส่ วน 70:30 และในช่วงท้ายก่อนส่ งตลาด
สองสัปดาห์สามารถใช้อตั ราส่ วน 90:10 จนกระทัง่ ขาย ซึ่ งอัตราส่ วน
ระหว่างอาหารกากมันหมักจุลินทรี ยก์ บั อาหารหยาบที่ทาการผสมจะ
หมายถึงความเข้มข้นของโภชนะที่มากขึ้นตามอัตราส่ วนของอาหาร
กากมันหมักจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ โดยยังคงอาหารหยาบในสู ตร TMR เอาไว้
เพื่อให้กระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ทางานตามหน้าที่
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4.การผสมอาหาร TMR ในปริ มาณที่ไม่มากสามารถผสมให้
เข้ากันด้วยการคลุกโดยใช้จอบหรื อพลัว่ ตามที่เกษตรกรมี แต่ถา้ ทาใน
ปริ มาณมากๆ อาจจะต้องใช้เครื่ องผสมอาหาร TMR หรื อเครื่ องผสม
อาหารแบบแนวนอนก็ใช้ได้ แต่ตอ้ งผสมทีละไม่มากเพราะหญ้าและ
ทางใบปาล์มจะไปพันกับแกนผสมอาหารสัตว์ที่ใช้ทวั่ ๆ ไป ทาให้เกิด
ปั ญหาเครื่ องชารุ ดเสี ยหายหรื อไม่ได้อตั ราส่ วนของอาหารกระจายตัว
ตามต้องการ
5.หลังจากทาการผสมให้เข้ากันดี เกษตรกรสามารถนาไปใช้
เลี้ ยงสัตว์ได้เลย หรื อใส่ ถงั ปิ ดฝาให้สนิ ทให้เกิ ดการหมักต่อ หรื อใส่
กระสอบที่มีถุงในเหมือนทาอาหารกากมันหมักจุลินทรี ย ์ มัดปากถุ ง
ให้แน่น ดังภาพที่ 18 และเก็บไว้ใช้ต่อไป

ภาพที่ 18 อาหารผสมเสร็ จ TMR ที่ทาจากอาหาร
กากมันหมักจุลินทรี ยแ์ ละทางใบปาล์ม
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3.6 การผลิตอาหารก้อน UMMB เสริมสาหรับโคและแพะ
การใช้อาหารกากมันหมักจุลินทรี ยเ์ ป็ นส่ วนผสมอาหารก้อน
UMMB ดาเนินการดังนี้
1.ใช้ อ าหารกากมัน หมัก จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ผ่ า นการหมัก มาแล้ ว
มากกว่า 10 วันมาทาการผสม ใช้ปริ มาณ 60 กิ โลกรั ม มาเทลงใน
กระบะผสมปู น ดัง ภาพที่ 19 หรื อหากมี เ ครื่ อ งผสมอาหารแบบ
แนวนอนก็ใช้ได้

ภาพที่ 19 การผสมอาหารเสริ ม UMMB
ในกระบะผสมปูน
2. ใช้ปุ๋ยยูเรี ย (46-0-0) ชนิดเม็ดโฟมขนาดเล็ก เทลงผสมใน
ปริ มาณ 7 กิโลกรัม แล้วคนให้กระจายตัวมากที่สุด
3. เทปูนซีเมนต์ที่ใช้ทาบ้านลงไปผสมในปริ มาณ 7 กิโลกรัม
4. เทเกลือลงไปผสมในปริ มาณ 4 กิโลกรัม
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5. เมื่ อ ผสมให้ เ ข้ า กั น ดี แ ล้ ว ชั่ ง กากน้ าตาลปริ มาณ 20
กิโลกรัม เทราดลงไปผสมพร้อมใช้มือบีบ คลุกให้เข้าเป็ นเนื้ อเดียวกัน
ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 เกษตรกรทาการผสมอาหารก้อน UMMB
โดยใช้มือคลุกผสม
6. เมื่อทาการคลุกผสมเข้ากันดีแล้วให้นาไปอัดลงในกระถาง
หรื อแบบที่ได้ขนาดพอเหมาะที่จะนาไปวางในรางอาหารของโคและ
แพะ โดยต้องปล่อยไว้ให้อาหารนี้ แข็งตัวประมาณ 5-7 วันจึงนาไปให้
สัตว์เลี ย กิ น ซึ่ ง การที่ อาหารเป็ นก้อนแข็งจะท าให้สัตว์ไม่ กดั กิ นใน
ปริ มาณมากครั้งเดี ยวแต่จะเลี ยกิ น เพราะในอาหารมี ยูเรี ยปริ มาณสู ง
กว่าอาหารทัว่ ไป การจัดทาเป็ นก้อนอาจอัดลงในกระถางที่ทาจากล้อ
รถยนต์จะดีในเรื่ องการทนทานดังภาพที่ 21
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ภาพที่ 21 อาหารก้อน UMMB ที่มีส่วนผสมของกากมันหมักจุลินทรี ย ์
เกษตรกรสามารถนาอาหารก้อน UMMB ก่อนที่จะทาการอัด
เป็ นก้อนมาทาการอัดเม็ด โดยใช้เครื่ องบดเนื้ อทัว่ ไป เลือกขนาดของรู
ที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร ทาการอัดเม็ดออกมาและตากให้
แห้ง เรี ยกว่า อาหารเริ ม UMMP หรื อ Urea molasses multinutrient
pellet ซึ่ งหลังจากตากหรื อผึ่งลมให้แห้งแล้วเกษตรกรสามาถนาไป
เสริ ม ลงบนอาหารข้นที่ ให้โคหรื อแพะกิ น โคนมหรื อโคเนื้ อจะกิ น
ปกติวนั ละ 500 กรัม แพะกิน 200 กรัมโดยแบ่งให้ในช่วงเช้า และเย็น
ช่วงละครึ่ ง จะส่ งผลต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารอื่นๆ ได้ดีข้ ึน ให้
ผลผลิตทั้งการเจริ ญเติบโตหรื อเนื้ อและนมดีข้ ึน แต่อาหารชนิ ดนี้ ห้าม
นาไปให้หมู หรื อเป็ ด ไก่ กิ นเด็ดขาด จากส่ วนผสมที่มียูเรี ยอยูด่ ว้ ยจะ
ใช้ไม่ได้ในสัตว์กระเพาะเดี่ยว
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องค์ ความรู้ ที่ 4
การทาปุ๋ยหมักและนา้ หมักชี วภาพ
ปั จจัยที่สาคัญของการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ ามันคือการดูแล
และจัดการเรื่ องปุ๋ ยในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงการลดต้นทุนในการ
จัดการสวนปาล์มจึงเป็ นเรื่ องที่เกษตรกรจะต้องมีการดาเนิ นการเป็ น
อันดับแรก เพื่อลดต้นทุนการผลิ ตและเพิ่มศักยภาพของการผลิ ตใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนในการจัดทามีดงั นี้
ส่ วนประกอบของปุ๋ ยอินทรี ย ์
1. ปลาหมักที่ผา่ นการหมักย่อยด้วยหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ EMc ข้าม
ปี ตามการหมักในองค์ความรู ้ที่ 3
2. กากถัว่ เหลื อ จากการทาน้ าเต้าหู ้ หมักด้วยหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์
EMc ตามวิธีการหมักในกิจกรรมที่ 2 เช่นเดียวกัน หรื อใช้ผลไม้สุก
มาหมักแทนในกรณี ไม่มีกากถัว่ เหลื อง ซึ่ งทั้งปลาหมักและกากถัว่
เหลืองหมักจะให้ธาตุอาหารหลักที่สาคัญทั้ง N และ P รวมทั้ง K
นอกจากนี้ยงั มีฮอร์ โมนที่กระตุน้ การเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตในพืช
ด้วย เพราะการใช้วตั ถุดิบที่มีท้ งั พืชและสัตว์มาหมักย่อยจะส่ งผลดีต่อ
องค์ประกอบของปุ๋ ยน้ าหมักเมื่อมีการย่อยสลายเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
3. มูลโคหรื อมูลแพะที่ขุนด้วยอาหารกากมันหมักจุลินทรี ยท์ ี่
มี จุ ลิ น ทรี ย ์ท าให้ มู ล สั ต ว์ไ ม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น และยัง คงมี จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ มี
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ประโยชน์ใ นมู ล สั ตว์ต ามมาด้ว ย จะถู ก นามาหมัก ไว้เป็ นเวลา 2-3
เดือน โดยใช้ส่วนผสมการหมักมูลสัตว์ 30 ส่ วน กับขี้เลื่อยไม้มะพร้าว
หรื อขุยมะพร้ า ว 40 ส่ วน ทะลายปาล์มเปล่ า 10 ส่ วน หรื อใยปาล์ม
ขี้เถ้าจากโรงงานไม้ยางหรื อจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 10 ส่ วน กาก
ตะกอนส่ าเหล้าหรื อกากตะกอนบ่อเลี้ยงกุง้ 10 ส่ วน ราดด้วยน้ าหมัก
EMc คลุมไว้ให้มีความชื้น 50% จนย่อยสลายเป็ นอินทรี ยว์ ตั ถุสมบูรณ์
4. กากส่ าเหล้าที่ได้จากการสะสมก้นบ่อกากส่ าเหล้าเป็ นเวลา
15 ปี (ได้จากโรงงานสุ รา) ซึ่ งในกากส่ าเหล้าจะมียีสต์ที่ตายและแร่
ธาตุ ต่า งๆ จากกากน้ า ตาลที่ ยีส ต์กิ นและนาไปกลั่นเอาแอลกอฮอล์
ออกไปแล้ว
5. ขี้เถ้าจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ซึ่ งปกติข้ ีเถ้าจากการเผา
ทลายปาล์ม ใยปาล์ม และกะละปาล์ม จะมีธาตุที่สาคัญคือ K ประมาณ
17% ซึ่ ง จะมี ผลดี ต่อการให้ผลของปาล์ม และน้ า ยางในส่ วนของ
ยางพารา
6. เมื่อทาการหมักให้ยอ่ ยสลายดีแล้ว ทาการตีปุ๋ยหมักคลุกให้
เข้ากัน แล้วทาให้ได้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ละเอียด ก่อนผสมกับปลาหมักและ
กากถัว่ เหลืองหมักหัวเชื้ อ EMc 15% ใช้น้ าหมักชี วภาพจากเศษ
อาหารและผลไม้ในการปรับความชื้นช่วงเวลาผสมปุ๋ ยอินทรี ย ์
7. เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนาไปผึ่งในที่ร่มเป็ นเวลา 3 วัน ทา
การบรรจุกระสอบในส่ วนปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ไม่อดั เม็ด การอัดเม็ดจะนาปุ๋ ย
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ผงที่ แห้ง แล้ว ไปท าการอัดเม็ดอี ก ครั้ งเพื่ อให้ไ ด้ตามที่ ต้องการของ
เกษตรกรในกลุ่ม
ตัวอย่างกิ จกรรมที่เกษตรกรจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ชื่ อคุณ พิรา
เชนทร์ มุสิกรังสี ได้ดาเนินการพอยกมาเป็ นตัวอย่างเกษตรกรคือ การ
ใช้ขยุ มะพร้าวเป็ นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ยหมัก โดยใช้วิธีการหมักแบบ
เปิ ด (open composting methods) ในกรณี น้ ี ใช้วตั ถุดิบ 6 ตัน จะใช้มูล
โคและแพะในฟาร์ มของเกษตรกรจานวน 800 กิ โลกรัม กากตะกอน
น้ ามันปาล์ม 100 กิ โลกรั ม ปุ๋ ยยูเรี ย 12 กิ โลกรั ม ขี้ เถ้าหรื อแกลบเผา
600 กิโลกรัมใช้ปุ๋ยน้ าหมักจากหัวปลา เศษปลาที่ยอ่ ยโดยจุลินทรี ยห์ วั
เชื้ อ EMc 100 ลิตร (ผสมกากน้ าตาลแล้วเท่าตัว) มีวิธีการดาเนิ นการ
ดังนี้
1. แบ่งวัตถุดิบ 6 ตันเป็ น 2 ส่ วน
2. นาวัตถุ ดิบส่ วนที่ 1 (3 ตัน) กองแบบยาว สู ง 1-2 เมตร และ
กว้าง 4-5 เมตร ซึ่ งการจัดทาครั้งนี้ได้ทากลางแจ้งไม่มีหลังคา
3. ทาการรดน้ า(ใช้น้ าคลองหรื อน้ าแม่น้ า) 500 ลิ ตรให้ทวั่ กอง
โรยขี้เถ้าและแกลบเผา 300 กิโลกรัมบนกองวัสดุ
4. โรยมูลสัตว์ 400 กิโลกรัม ให้ทวั่ ส่ วนบนของกองวัสดุ
5. หว่านยูเรี ย 6 กิโลกรัมบนมูลสัตว์ให้กระจายทัว่ ทั้งกอง
6. โรยกากตะกอนน้ า มันปาล์ม 50 กิ โลกรั ม ให้ท วั่ กองบนมู ล
สัตว์
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7. นาปุ๋ ยน้ าหมักจุลินทรี ยท์ ี่ย่อยเศษปลา 50 ลิ ตร ราดรดบนชั้น
กองปุ๋ ย
8. นาวัส ดุ ส่ วนที่ ส อง (3 ตัน ) กองวางทับ ชั้น แรก (เป็ นชั้น ที่
สอง)
9. โรยมูลสัตว์ 400 กิโลกรัม ให้ทวั่ ส่ วนบนของกองวัสดุ
10. โรยกากกตะกอนน้ ามันปาล์ม 50 กิโลกรัมให้ทวั่ กองบนมูล
สัตว์
11. หว่านยูเรี ย 6 กิโลกรัมบนมูลสัตว์ให้กระจายทัว่ ทั้งกอง
12. นาน้ า หมัก จุ ลิ นทรี ย ์จากเศษปลา 50 ลิ ตร ละลายน้ า 1,000
ลิตรราดรดบนชั้นกองปุ๋ ย
13. โรยขี้เถ้าและแกลบเผา 300 กิโลกรัมบนกองวัสดุ จะช่วยดู ด
ซับแอมโมเนี ยและการสู ญเสี ยธาตุอาหารในรู ปแก๊สระหว่าง
การหมัก
14. ประมาณ 10 วันหลังการหมักพบว่าอุณหภูมิในกองเพิ่มขึ้นสู ง
ประมาณ 60 °C ท าการกลับ กองปุ๋ ยครั้ งที่ 1 เพื่ อ ให้ มี
ออกซิ เจนในกองและช่วยลดอุณหภูมิในกองปุ๋ ย ให้จุลินทรี ย ์
ทางานย่อยสลายได้เต็มที่
15. ในวันที่ 20–25 หลังการหมักก็ทาการกลับกองปุ๋ ยครั้งที่ 2
16. เมื่ อครบ 2 เดื อนหลัง การหมัก กลับ กองปุ๋ ยครั้ งที่ 3 และรอ
จนกระทัง่ ถึ งเดื อนที่ 3 สังเกตการย่อยสลายของวัสดุ กลิ่ นที่
ไม่เน่าเหม็นและสี ที่เหมาะจะเป็ นปุ๋ ยหมักที่ดี บางส่ วนที่ยงั ไม่

ห น้ า | 74

สลายก็รอจนถึงเดือนที่ 4 สังเกตและประมาณอุณหภูมิในกอง
ปุ๋ ยไม่ร้อนมาก ประมาณ 30 °C มี การนาเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ี่เป็ น
ประโยชน์ เช่ นราไมโคไรซา จานวน 6 ถุ ง (3 กิ โลกรัม) โรย
ให้ทวั่ ทั้งกอง หรื อใช้น้ าหมักชี วภาพโปรตีนสู งจากปลา หรื อ
ปุ๋ ยน้ าหมักจากไข่ 50 ลิตรราดรดทั้งกอง
17. ท าการกลับ และผสมปุ๋ ยให้เข้า กัน โดยให้มี ค วามชื้ นคงอยู่
ประมาณ 50% สังเกตการเดินของเชื้อจุลินทรี ยใ์ นกองปุ๋ ยหมัก
และท าการคลุ กผสมอี ก ครั้ งก่ อนทาการบรรจุ ก ระสอบเพื่ อ
น าไปใช้ ใ นสวนเมื่ อ น าปุ๋ ยหมัก ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ดู จ ะมี
ลักษณะสี ดาและมี ความนุ่ ม เมื่ อท าการหมักนานถึ ง 60 วัน
พบว่าปุ๋ ยหมัก มี ล ัก ษณะสี ดาและมี ความนุ่ ม มากยิ่ง ขึ้ น เมื่ อ
นาไปวิเคราะห์พบว่าค่าอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนที่มี
ค่าเพียง 8 ถึงแม้จะมีการย่อยสลายที่ไม่ถึง 80% ตามมาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ พ บว่ามี อินทรี ย วัตถุ 37.42% มี ค่า การนา
ไฟฟ้ า 2.93 ds/m การที่มีปริ มาณเกลื อ 1.46% ซึ่ งมากกว่า
มาตรฐานที่ ก าหนดไม่ เ กิ น 1% ส่ ว นทั้ง โลหะหนั ก และ
สารพิษไม่พบเกิ นมาตรฐานที่กาหนด ซึ่ งหากพิจารณาตั้งแต่
กระบวนการจัด ท าปุ๋ ย ระยะเวลาในการหมัก ตลอดทั้ง
ส่ วนประกอบทางเคมีตามมาตรฐานปุ๋ ยหมักแล้ว สามารถนา
วิธีการผลิตปุ๋ ยหมักมาใช้ได้
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องค์ ความรู้ ที่ 5
การสกัดนา้ มันปาล์ มดิบด้ วยชุ ดสกัดขนาดเล็กในครัวเรื อนของ
เกษตรกร

ภาพที่ 22 น้ ามันปาล์มดิบจากการสกัดแบบชาวบ้าน
การสกัดน้ า มันปาล์ ม ดิ บ โดยใช้เครื่ องสกัดขนาดครั วเรื อน ท า
น้ ามันปาล์มดิ บให้มีมูลค่า ในช่ วงเวลาที่ปาล์มมีราคาตกต่ า โดยกลุ่ม
ของเกษตรกรรายย่อยและใช้ผลพลอยได้เป็ นอาหารสัตว์ เป็ นเรื่ องที่
น่ าจะส่ งผลดี ต่อระบบเศรษฐกิ จของครั วเรื อน ของเกษตรกรที่ ปลู ก
ปาล์ ม น้ า มัน เพราะนอกจากปลู ก ปาล์ ม น้ า มัน แล้ว หากเกษตรกร
สามารถมีองค์ความรู ้รองรับในสภาวะราคาปาล์มน้ ามันตกต่า หรื อมี
ปาล์มที่ ไม่ได้คุณภาพก็ จะสามารถเพิ่มมู ลค่า ของผลปาล์มน้ ามันได้
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โดยการสกัดน้ ามันปาล์มดิ บและผลิ ตอาหารสัตว์เพื่อเป็ นผลิ ตภัณฑ์
ของชุมชนได้
วิธีสกัดนา้ มันปาล์มดิบแบบชาวบ้ านมีข้นั ตอนดังนี้
1. นาผลปาล์มร่ วงมาอบหรื อนึ่งด้วยไอน้ าเป็ นระยะเวลา 4060 นาที โดยใช้ใช้ที่น่ ึงประกอบอาหารตามปกติ ที่อุณหภูมิประมาณ
70-90 องศาเซลเซียส
2. ทาการแยกเนื้อปาล์มออกจากเมล็ดปาล์มโดยใช้เครื่ องครู ด
แยกเนื้ อ ปาล์ ม เมื่ อ แยกเนื้ อ ปาล์ ม แล้ว น าเนื้ อ ปาล์ ม ที่ ไ ด้ม าทอด
ประมาณ 3-5 นาที
3. นาไปบีบ โดยใช้เครื่ องบี บ เหมื อนการบีบกะทิ ส ด จะได้
น้ ามันปาล์มดิ บซึ่ งมีสีส้มแดง และกรองน้ ามันโดยใช้เครื่ องกรอง ได้
ผลผลิ ตน้ า มันปาล์ม ดิ บจากผลปาล์ม ร่ วง 17-27% และจากปาล์ม
ทะลาย 3-7%
4. จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันปาล์มดิ บที่ บีบได้ท้ งั สอง
วิธีการพบว่ามีค่ากรดไขมันอิสระ 2.8-5.8% ความชื้ น 1.0-1.3% และ
สิ่ งเจื อปน 1.15-1.41% ซึ่ งต่ ากว่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามน้ ามัน
ปาล์มดิ บนี้ ไม่ได้เน้นที่จะเอาไปกลัน่ ผลิ ตน้ ามันเพื่อประกอบอาหาร
แต่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนอื่นๆ ที่ใช้ความสะอาดหรื อละเอียดน้อยกว่า
เช่นการผสมอาหารสัตว์ เป็ นต้น
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วิธีการสกัดน้ามันปาล์ มดิบโดยใช้ เครื่ องหีบเกลียวอัด (เครื่ องบดเนื้อ
หรื อเครื่ องอัดเม็ดอาหารสั ตว์)
1. ประกอบไปด้วยขั้นตอนการอบไอน้ าผลปาล์มเช่นเดียวกับ
วิธีการที่ 1 การสกัดน้ ามันปาล์มดิ บโดยใช้เครื่ องหี บเกลี ยวอัดซึ่ งจะ
เป็ นการหี บน้ ามันปาล์มดิบแบบรวมทั้งเนื้อเปลือกนอกและเมล็ดใน
2. นาผลปาล์มที่ผา่ นการอบนึ่งใส่ ลงในเครื่ องอัด ตามปริ มาณ
ที่เครื่ องจะสามารถใช้แรงอัดได้ ทาการอัดเมล็ดให้แตกผ่านรู เครื่ องอัด
ออกมา
3. นาส่ วนของผลปาล์มที่ผา่ นการอัดแตกละเอียดแล้วไปบีบ
อัดด้วยเครื่ องบีบกะทิ โดยใช้ถุงผ้าหนามาห่ อหุ ้มกากปาล์มที่ผา่ นการ
อัดแตกแล้ว
4. น าน้ า มัน ปาล์ ม ดิ บ ที่ ไ ด้ไ ปบรรจุ ข วดและส่ ว นของกาก
ปาล์มที่ยงั อยูใ่ นถุงสามารถนาไปใช้ในส่ วนผสมอาหารสัตว์ต่อได้

ห น้ า | 78

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 23 ขั้นตอนการบีบเอาน้ ามันออกจากผลปาล์ม
ขั้นตอนการบีบเอาน้ ามันปาล์มดิ บ(ภาพที่ 23) จะมีผลพลอย
ได้คือกากเนื้ อปาล์มน้ ามัน ซึ่ งได้จากการครู ดเอาเนื้ อปาล์มออกจาก
กะลาแล้ว นามาบดละเอี ย ดก่ อนทาการบี บอัดด้วยไฮโดรลิ ค ให้ไ ด้
น้ า มันปาล์ม ดิ บ ออกมา และผลพลอยได้เนื้ อปาล์ม หลัง การหี บ นี้ มี
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ความนุ่ ม กลิ่ นหอม สี เหลื องน้ าตาลซึ่ งคาดว่าจะมีวิตามินเอและอีใน
ผลปาล์มสุ กสู ง นอกจากนี้ ยงั มีแป้ งจากเนื้ อปาล์มและเยื่อใยบางส่ วน
ในเบื้ อต้นจากการวิเคราะห์ พบว่ามี โปรตี น 6.5% และมี ไขมัน 45%
และเมื่อทาการอัดเม็ดพบว่าสามารถอัดเป็ นเม็ดได้ดีมาก (ภาพที่ 2425) โดยใช้ส่วนผสมกับแป้ งมันสาปะหลังเพียงเล็กน้อย จึงถื อว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของประโยชน์ที่ได้รับจากการศึ กษาในชุ ดโครงการวิจยั นี้
และอาจมีการทดลองใช้ประโยชน์ในการเป็ นอาหารสัตว์ต่อไปใน
อนาคต

ภาพที่ 24 การครู ดเนื้ อผลปาล์มออกจากกะลาก่อนนาไปบีบอัด
เอาน้ ามันปาล์ม
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ภาพที่ 25 กากเนื้อปาล์มหลังจากนามาอัดเม็ด
เพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์

สรุ ปผลความเชื่ อมโยงของกิจกรรมในสวนปาล์มนา้ มันและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการรวบรวมองค์ความรู ้ ที่ถือว่าเป็ นการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการท ากิ จ กรรมในการจัดการสวนปาล์ม
น้ ามันของเกษตรกร ที่ลดปั ญหาการปลูกปาล์มในรู ปเกษตรเชิ งเดี่ยว
ทาให้เกษตรกรที่มีรายได้จากการขายปาล์มอย่างเดี ยว ทาการเกษตร
แบบผสมผสานในระบบการปลูกปาล์ม มากขึ้ นด้วย การนากิ จกรรม
ตามองค์ความรู ้ท้ งั 5 อย่างมาอธิ บาย ขยายผลทาให้ทราบหลักการนา
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการทาสวนปาล์ม ส่ งผลต่อ
รายได้และการประกอบอาชี พต่อเนื่ อง ทั้งนี้ สามารถอธิ บายได้ว่าผล
ของกิจกรรมหลายอย่างในสวนปาล์มน้ ามันของเกษตรกรถือเป็ นการ
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ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางดาเนิ นกิจกรรม ต่อ
การลดค่าใช้จ่ายในการผลิ ตปาล์มน้ ามัน การให้เกษตรกรได้มีส่วน
ร่ วมในการคิ ดกาหนดกิ จกรรมที่ อยากจะท าหรื อเลื อกได้ตามที่เห็ น
เหมาะสมเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความยัง่ ยืน ทั้งนี้กิจกรรมเสริ มในขอบเขต
ความต้องการของเกษตรกร เช่ น การจัดทาอาหารสัตว์ สนับสนุน การ
เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ เลี้ยงสุ กร และเลี้ยงสัตว์ปีก ในสวนปาล์ม มีการ
ทาปุ๋ ยหมัก และใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ ามันและผลพลอยได้ในสวน
ปาล์มเพื่อพัฒนาการดาเนินชีวติ ทั้งนี้ผทู ้ าการถ่ายทอดมีความคาดหวัง
ว่า เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยโดยตามวัตถุ ประสงค์
และประโยชน์ดงั นี้
1. การดาเนิ นกิจกรรมหลายอย่างในสวนปาล์มของเกษตรกร
ถือเป็ นการทาการเกษตรแบบผสมผสานซึ่ งมีขอ้ ดีกว่าการทาการปลูก
ปาล์มอย่างเดี ยวที่เป็ นการเกษตรเชิ งเดี่ ยว เพราะทาให้มีรายได้หลาย
ทางและทุ ก กิ จกรรมก็ ส ามารถเกื้ อหนุ นกันได้ นอกจากนี้ ยัง ท าให้
เกษตรกรมีการใช้เวลาอย่างคุม้ ค่ามากยิง่ ขึ้น มีความขยัน อดทนในการ
ทางาน มีการวางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ถือเป็ นความพอประมาณและเป็ นการสร้าง
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
2.เกษตรกรมี ก ารมองเห็ นคุ ณค่ าของสิ่ ง ต่างๆ ที่ อยู่รอบข้า ง
เช่นการนามูลโคมาตากแห้ง สามารถขายได้ และยังสามารถนามาเป็ น
ปุ๋ ยคอกใส่ ส วนปาล์มน้ ามันของตนเอง การนาทางใบปาล์มและผล
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พลอยได้จากโรงงานสกัดน้ า มันปาล์ม มาเลี้ ย งสั ตว์ รวมทั้งผลิ ตปุ๋ ย
หมัก ใช้เ องถื อ เป็ นการน าเอาองค์ค วามรู ้ ต่ า งๆ มาใช้ใ ห้ เ กิ ด ความ
ประหยัดในการประกอบอาชีพ
3.การจัดทาอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ ในสวนปาล์ม ทั้งโคเนื้ อ
แพะ ไก่ เป็ ด และสุ ก ร และใช้ผลพลอยได้จากปาล์ม น้ า มันมาเป็ น
อาหารสัตว์ตลอดทั้งใช้ผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์กลับไปใส่ สวน
ปาล์มโดยค่อยๆ เพิ่มกิ จกรรมเข้ามาแต่ละอย่างตามศักยภาพ ถือเป็ น
การพัฒนาอาชี พอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน และเกษตรกรมีเงื่อนไข การ
ตัดสิ นใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียงโดยได้มี
การอาศัยทั้งความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน
4. การที่ เ กษตรกรมี ก ารสร้ า งกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายใน
ครอบครั วของตนเองทาให้มีการใช้เวลาอย่างเต็มที่ กบั ครอบครั ว มี
การช่ วยเหลื อกันในการทางานและเกิ ดความสัม พันธ์ ที่ดีท้ งั พ่อ แม่
และลูก จากการได้อยูร่ ่ วมกันอย่างต่อเนื่ องซึ่ งถือเป็ นความสมดุลของ
ชีวติ มีความมัน่ คงและยังยืนในสังคมต่อไปอีกทอดหนึ่ง
5.การทากิจกรรมที่หลากหลายทาให้มีรายได้เกิดขึ้นหลายทาง
มี ก ารลดต้นทุ นในทุ ก กิ จกรรมที่ ท าจากการเกื้ อหนุ นซึ่ ง กันและกัน
เช่ นตัวอย่างเรื่ องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ ยคอกจาก
สัตว์เลี้ ยง การลดค่าน้ ามันตัดหญ้าจากการปล่อยสัตว์ให้แทะเล็ม ลด
การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเป็ นต้น ส่ งผลให้รายได้ในครัวเรื อนสู งมาก
ขึ้น ถือเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัวเองและครอบครัว
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6.เกษตรกรสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีของชุ มชน ซึ่ งทาให้มี
เกษตรกรรายอื่นๆ แวะมาศึกษาดู งานและเรี ยนรู ้ กิจกรรมที่ทาซึ่ งถื อ
เป็ นการช่ วยเหลือสังคมอีกวิธีหนึ่ ง และส่ งผลต่อความภาคภูมิใจของ
ครอบครัว
7.จากการที่ เกษตรกรมองเห็ นคุ ณค่ า ของกิ จกรรมที่ ท าและ
ทรั พ ยากรที่ มี ใ นสวนของเกษตรกรเอง ท าให้ เ กิ ด การน าไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
8.การใช้วถิ ีเกษตรแบบผสมผสานได้ช่วยให้เกิดการลดการใช้
สารเคมี ได้ เช่ นการที่ นาโคกิ นหญ้าในสวนปาล์ม จะไม่ตอ้ งใช้สาร
กาจัดวัชพืช
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