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บทน า 
 

เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ
เสริมในระบบการปลูกปาล์มน ้ ามนัแบบครบวงจรโดยใชห้ลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) เล่มน้ีไดจ้ดัท าข้ึนมา
เพื่อวตัถุประสงค์เป็นการน าเอาองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัและการ
ด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรท่ีได้ทดลองร่วมกับนักวิจัยในพื้นท่ี
ภาคใต้มาขยายผล ในการด า เนินการได้รับการสนับสนุนทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 
2559 องค์ความรู้ท่ีไดร้วบรวมในคร้ังน้ีไดจ้ากงานหลายการทดลอง
และหลายโครงการวิจยัมารวมกนั ซ่ึงพยายามใช้การบอกเล่าและใช้
การใหป้ฏิบติัจริงในการอบรมเพื่อการด าเนินการในคร้ังน้ีให้บรรลุผล
สู่ความเขา้ใจอยา่งจริงจงั ในการจดัอบรมไดรั้บความร่วมมือจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และ สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จ ากดั ในการให้สถานท่ี
ในการจดัอบรม ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง
จงัหวดันราธิวาส ในการประสานงานการอบรมท่ีจงัหวดันราธิวาส
ขอขอบคุณสถาบนัรัชต์ภาคย ์ยะลา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา และ
มูลนิธิสุข แก้ว แก้วแดง อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ในการให้ความ
อนุเคราะห์ใช้สถานท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา และ



ขอขอบคุณผูน้ าเกษตรกรผูป้ระสานงานในพื้นท่ี นายสะมะแอ อาแว
ประธานสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง ผูใ้หญ่ฮารุน เงาะ ประธาน
กลุ่มเกษตรกรโคกเคียน  นายมนัโซ  สาแระ ผูน้ ากลุ่มจงัหวดัยะลา
และ ดร. รุ่ง  แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง ในการ
ประสานงานและประชาสัมพนัธ์กิจกรรม กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
และขอบคุณพนกังานเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ี 

ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนกระถินในการ
เตรียมส่วนผสมอาหารเล้ียงสัตว ์และขอบคุณสมาชิกเกษตรกรใน
เครือข่ายโคขนุศรีวชิยัในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในคร้ังน้ี 

คณะผูด้  าเนินการหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ท่ีจัดเป็น
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและเกษตรกร ต่อหน่วยงาน และนกัวิชาการท่ีสนใจน าผลงานน้ี
ไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 
 

คณะผูด้  าเนินการ 
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การประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน า้มันโดยใช้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรผสมผสาน 
 
หลกัการและเหตุผลของการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ภาคใตถื้อเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ
ไทยหลายชนิด ท่ีผา่นมาพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกเป็นหลกัคือยางพารา แต่
ปัจจุบนัเกษตรกรต่างให้ความสนใจปรับเปล่ียนพื้นท่ีมาปลูกปาล์ม
น ้ ามนัมากข้ึน ด้วยปัจจยัเร่ืองการตลาดและราคาท่ีดีกว่า ตลอดทั้ง
นโยบายระดับประเทศได้ส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัให้เป็นพืช
พลังงานทดแทน อย่างไรก็ดีหลังจากมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ประเทศไทยจะตอ้งปรับเปล่ียน
การผลิตให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี โดยเกษตรกรจะตอ้งหา
วิธีการลดตน้ทุนการผลิต และใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีของตนเองให้มี
คุณค่ามากยิ่งข้ึน จึงตอ้งมีการศึกษาวิจยัในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
วิธีการปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัและกิจกรรมในระบบ
การปลูกปาลม์น ้ามนัและการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มขีดศกัยภาพการ
แข่งขนักบัประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียท่ีมีพื้นท่ีปลูกปาล์มมาก
เป็นอนัดบัหน่ึงและสองของโลก ในการพฒันานั้นพบวา่ยงัมีปัญหา
หลายอย่างท่ีตอ้งใช้กิจกรรมท่ีผ่านการศึกษาวิจยัเขา้ไปแก้ไขปัญหา
โดยการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกนัของเกษตรกรในพื้นท่ีอยา่ง
เป็นระบบ  จึงไดมี้กิจกรรมถ่ายทอดองคค์วามรู้น้ีข้ึน 



 
ปัญหาของเกษตรกรทีป่ลูกปาล์มน า้มันทีต้่องมีการแก้ไข 

1. ปัญหาการลงทุนสูงในการจัดการสวนปาล์มน ้ ามัน
โดยเฉพาะการดูแลก าจดัวชัพืช และจดัการเร่ืองปุ๋ย เกษตรกรผูป้ลูก
ปาล์มน ้ ามนัส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อตน้
ต่อปี (ชยัรัตน์ และคณะ, 2551) และในสภาวะท่ีปุ๋ยเคมีราคาแพง และ
เศรษฐกิจชะลอตัวตลอดทั้ งมีการแข่งขันการเปิดการค้าเสรีกับ
ต่างประเทศเช่นน้ี การลดตน้ทุนในการจดัการสวนปาลม์น ้ามนัลงและ
ยงัคงไวซ่ึ้งคุณภาพการผลิตตามศกัยภาพ โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามวถีิชีวติของคนไทยจึงเป็นเร่ืองส าคญัระดบัตน้ๆ
ท่ีจะด าเนินการเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบต่างประเทศ 

2. ปัญหาการปลูกปาล์มน ้ ามนัในรูปแบบการท าเกษตร
เชิงเด่ียว เกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายปาล์มอยา่งเดียว ดงันั้นการวิจยั
หาแนวทางการเพิ่มกิจกรรมหรือเพิ่มอาชีพเสริมท่ีเก้ือหนุนต่อการ
พฒันาระบบการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัอยา่งเหมาะสมก็เป็นส่ิงท่ีจะ
เพิ่มคุณภาพชีวติของเกษตรกรได ้

3. ปัญหาท่ีเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามันส่วนใหญ่ยงัไม่
ยอมรับกิจกรรมเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าเกษตรแบบผสมผสานใน
ระบบการปลูกปาลม์น ้ามนั  

4. ปัญหาของการด าเนินการปลูกปาล์มน ้ ามนัแต่ไม่มีการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหข้าดการวางแผนท่ีดี 



5. ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าเพื่อขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั
ขาดความพอเพียงโดยเกษตรกรเนน้ปริมาณพื้นท่ีมากกวา่คุณภาพของ
กิจกรรมในพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัน้ี 
 

ปัญหาหลักๆ ทั้ ง 5 ข้อน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีการบริการ
วิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรน ามาใช้แก้ปัญหาใน
พื้นท่ีของตนเองในคร้ังน้ี ดงันั้นองคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการถ่ายทอดอาชีพ
เสริมในระบบการปลูกปาลม์น ้ามนั จึงประกอบไปดว้ย 

1. องค์ความรู้การใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2. องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากสวน
ปาลม์น ้ามนัและโรงงานอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์เพื่อผลิตอาหารสัตว ์

3. องค์ความรู้การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการผลิต
อาหารสัตว ์โดยการท าอาหารหมกั 

4. องคค์วามรู้การท าปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัชีวภาพ 
5. องค์ความรู้การสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบดว้ยชุดสกดัขนาดเล็ก

ในครัวเรือนของเกษตรกร 
 
 
 
 



วตัถุประสงค์ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพของประชาชนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2. เพื่อใช้เทคโนโลยีการท าปุ๋ยหมกัและใช้ประโยชน์จาก
ปาล์มน ้ ามนัมาลดตน้ทุน การประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูก
ปาลม์น ้ามนั 

3. เพื่อลดปัญหาเกษตรเชิงเด่ียวโดยเพิ่มกิจกรรมอ่ืนๆ เขา้ไป
ในสวนปาล์มให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสานในระบบการปลูก
ปาลม์น ้ามนั 

4. เพื่อขยายผลกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานจากเกษตรกรท่ี
ประสบความส าเร็จไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ 

5. เพื่อใหเ้กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตมี้องคค์วามรู้ในการใชท้รัพยากรในพื้นท่ีของตนเองมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ความรู้ที ่1 
 

การใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

 
องค์ความรู้เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นส่ิง

ส าคญัท่ีประชาชนคนไทย ทุกอาชีพ ทุกวยั  และทุกศาสนา สมควร
น ามาประยุกตใ์ชก้บัชีวิตของตนเอง ซ่ึงในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ามนัสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้น
รูปแบบกิจกรรมต่างๆได้ แต่ทั้ งน้ีจะต้องเข้าใจถึงหลักการ และ
ความหมายอยา่งลึกซ้ึงของการประยกุตใ์ชเ้สียก่อน ในความหมายและ
ความเขา้ใจท่ีเกษตรกรควรน้อมน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทมี้ดงัน้ี 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ไดท้รงมี
พระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่
และแนวทางการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัภาครัฐ ทั้งในการพฒันา และการ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะแนวทางใน



การพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ โดยจะตอ้ง
ใช้ความพอเพียง มาเป็นหลักยึด ให้เป็นไปในทางสายกลาง ซ่ึง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีส านึกในคุณธรรม
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตดว้ย
ความอดทนความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวาง
ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี นอกจากน้ีพระองค์ยงัทรงพระราชทานหลกัการพฒันา
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็นหลกัการพฒันาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท พระองค์ทรงค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมจริยธรรม ประกอบการวางแผน
การตดัสินใจ และการกระท า นอกจากน้ี การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในดา้นต่างๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดห้ลายดา้น เช่น ใน
ดา้นจิตใจ  จะส่งผลให้มีจิตใจเขม้แข็ง  พึ่งตนเองได้ และจะท าให้มี
จิตส า นึก ท่ี ดี  มี จิตใจ ท่ี เ อ้ืออาทร  ประนีประนอม และนึก ถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั ส่วนการประยกุตใ์ชใ้นดา้นสังคม



จะท าใหเ้กิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายในสังคม และท าให้เกิดความ
สามัคคี  ส ร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  และชุมชนในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท าให้รู้จกัใช้ และจดัการอย่าง
ชาญฉลาด รอบคอบ และเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืสูงสุด ส่วนการ
ประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีนั้ นจะท าให้รู้จักใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และสภาพแวดลอ้ม (ภูมิสังคม)
โดยมีการพฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาชาวบา้นเองก่อนมีการน าเอา
เทคโนโลยจีากภายนอกชุมชนเขา้ไปใช ้

ซ่ึงนอกจากการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีจะท าให้เกิดความสมดุล และท าให้เกิดความย ัง่ยืนแล้ว ประชาชน
คนไทยควรนอ้มน าเอาหลกัแนวทางทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มายึดเป็นแนวทางการด าเนิน
กิจการหรือการประกอบอาชีพ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (2556) ไดเ้ผยแพร่
หลกัปฏิบติั และหลกัการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จเจา้อยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี9) ไวว้า่มีหลกัการทรงงาน 23 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
1. ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ จะตอ้งศึกษาขอ้มูลรายละเอียด

อยา่งเป็นระบบ ทั้งจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากเอกสาร สอบถามเจา้หนา้ท่ี
นกัวชิาการและราษฎรในพื้นท่ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

2. ระเบิดจากขา้งใน  พระองค์ทรงมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาคน
ตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้คนในชุมชนท่ีเราเขา้ไปพฒันาให้มีสภาพ
พร้อมท่ีจะรับเสียก่อน แลว้จึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การ
น าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน
หมู่บา้น ท่ียงัไม่ทนัไดมี้โอกาสเตรียมตวัหรือตั้งตวั 

3. แกปั้ญหาท่ีจุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรง
เป่ียมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหา ทรงมองปัญหาใน
ภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ 

4. ทรงท าตามล าดบัขั้น โดยตอ้งท าตามล าดบัขั้น ตอ้งสร้าง
พื้นฐาน ความพอมีพอกิน พอใชข้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้
ก่อน ใชว้ธีิการและอุปกรณ์ท่ีประหยดัแต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เม่ือ
ไดพ้ื้นฐานท่ีมัน่คงพร้อมพอสมควร และปฏิบติัไดแ้ลว้จึงค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงข้ึนโดยล าดบัต่อไป 

5. ภูมิสังคม  การพฒันาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ
ภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา  คือ
ลกัษณะนิสัยใจคอของคนเราจะไปบงัคบัให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้
เราตอ้งแนะน าเราเขา้ไปช่วย โดยท่ีจะคิดให้เขาเขา้กบัเราไม่ได ้แต่ถา้



เราเขา้ไปแลว้ เราเขา้ไปดูวา่เขาตอ้งการอะไรจริงๆ แลว้ก็อธิบายให้เขา
เขา้ใจหลกัการของการพฒันาน้ีก็จะเกิดประโยชน์ 

6. องคร์วม มีชีวิตคิดอยา่งองคร์วม (Holistic) หรือมองอยา่ง
ครบวงจร  ในการท่ีจะด าเนินการ ศึกษาจะมองเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน
และแนวทางแกไ้ขอยา่งเช่ือมโยง 

7. ไม่ติดต ารา การพัฒนาตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 9) มีลกัษณะของการพฒันาท่ี
อนุโลม และรอมชอมกบัสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสภาพของ
สังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต ารา” ไม่ผูกมดัติดกบัวิชาการ
และเทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมกบัสภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของ
คนไทย 

8. ประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด การใชจ่้ายทุกบาท
ทุกสตางคจ์ะใชอ้ยา่งระมดัระวงัควรปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ 

9. ท าให้ง่าย (Simplicity) ควรจะมีการคิดคน้ ดดัแปลง
ปรับปรุง และแกไ้ขงานพฒันาใหเ้ป็นไปไดโ้ดยง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน
และ ท่ีส าคญัคือสอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์
โดยส่วนรวมใชก้ฎแห่งธรรมชาติช่วย 

10. การมีส่วนร่วม ใหป้ระชาชนหรือเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้า
ร่วมกนั แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งค านึงถึงความคิดของ
ประชาชน 

11. เนน้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 



12. บริการรวมท่ีจุดเดียว (One-Stop Services) เน้นในเร่ือง
การสร้างความรู้ รัก  สามคัคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกนัด้วยการ
ปรับลดช่องวา่งระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไข
ธรรมชาติ จะตอ้งใชธ้รรมชาติเขา้ช่วยเหลือ ซ่ึงในโครงการศึกษาจะมี
การลดสารเคมีในการเกษตรลงไปแลว้ใหธ้รรมชาติฟ้ืนฟูธรรมชาติ 

14. ใช้ธรรมปราบอธรรม แนวปฏิบัติท่ีส าคัญในการ
แกปั้ญหาและปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติให้เขา้สู่ระบบท่ี
เป็นปกติ 

15. ปลูกป่าในใจคน พระราชด ารัสตอนหน่ึงความว่า
“เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคน
เหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วย
ตนเอง” 

16. ขาดทุนคือก าไร ขาดทุน คือ ก าไร การเสีย คือ การได้
ประเทศก็จะกา้วหน้า และการท่ีคนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนบัท่ีเป็น
มูลค่าเงินไม่ได ้ต่อพสกนิกรชาวไทย “การให้” “การเสียสละ” เป็น
การกระท าอนัมีผลเป็นก าไร คือความอยูดี่มีสุขของราษฎร 

17. การพึ่งตนเอง “การช่วยเหลือสนบัสนุนประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ และตั้งตวัให้มีความพอกินพอใช้ ก่อนอ่ืนเป็นส่ิง
ส าคญัยิ่งยวด เพราะผูมี้อาชีพ และฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเองได้
ยอ่มสามารถสร้างความเจริญในระดบัสูงขั้นต่อไป” 



18. พออยูพ่อกินการพฒันาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบ
ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตไดเ้ร่ิมจากการเสด็จฯไปเยี่ยมประชาชนทุก
หมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไดท้อดพระเนตรความเป็นอยูข่อง
ราษฎรดว้ยพระองค์เอง  จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้มี
ความอยูดี่กินดี มีชีวิตอยูใ่นขั้น “พออยูพ่อกิน” ก่อน แลว้จึงขยบัขยาย
ใหมี้ขีดสมรรถนะท่ีกา้วหนา้ต่อไป ดงัพระราชด ารัสความตอนหน่ึงวา่ 
“ถา้โครงการดี ในไม่ชา้ ประชาชนก็ไดก้ าไร จะไดผ้ล ราษฎรจะอยูดี่
กินดีข้ึน จะไดป้ระโยชน์ไป” 

19. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานาน
กวา่ 30  ปี โดยยดึหลกัทางสายกลางพอเพียง พอประมาณดว้ยเหตุผล มี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีส านึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย  ์ สุจริต
ด าเนินชีวติดว้ยความอดทนมีสติปัญญา รอบคอบ  

20. ความซ่ือสัตย ์สุจริต และกตญัญู ผูท่ี้มีความสุจริตและ
บริสุทธ์ิใจ แมจ้ะมีความรู้น้อยก็ยอ่มท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกวา่ผูมี้ความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ  
(พระราชด ารัสเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2533) 

21. ท างานอยา่งมีความสุข หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ
ท าจิตใจให้ผ่องใส ให้ชอบท างานนั้นๆ แลว้จะมีความสุขในการท า
กิจกรรมนั้นพร้อมเกิดการพฒันาต่อยอดจากความชอบ และความสุขท่ี
ไดท้  า 



22. ความเพียร พระมหาชนก พระบาทสมเด็จอยูห่ัว ทรง
เร่ิมท าโครงการต่างๆในระยะแรกท่ีไม่มีความพร้อมในการท างานมาก
นกั และทรงใช้พระราชทรัพยส่์วนพระองคท์ั้งส้ิน แต่พระองคก์็มิได้
ทอ้พระราชหฤทยั มุ่งมัน่พฒันาบา้นเมืองให้บงัเกิดความร่มเยน็เป็น
สุข 

23. รู้ รัก สามคัคี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั มีพระราช
ด ารัสในเร่ือง รู้ รัก สามคัคี มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นค าสามค า ท่ีมีค่า
และมีความหมายลึกซ้ึง พร้อมทั้งสามารถปรับใชไ้ดก้บัทุกยดุ ทุกสมยั 

รู้ การท่ีเราจะลงมือท าส่ิงใดนั้น จะตอ้งรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจยั
ทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวธีิการแกปั้ญหา 

รัก คือความรักท่ีเม่ือเรารู้ครบดว้ยกระบวนความแลว้จะตอ้งมี
ความรัก ความพิจารณาท่ีจะเขา้ไปลงมือปฏิบติัแกไ้ขปัญหานั้นๆ 

สามัคคี การท่ีจะลงมือปฏิบติันั้น ควรค านึงเสมอว่าเราจะ
ท างานคนเดียวไม่ได ้ตอ้งท างานร่วมมือร่วมใจกนัเป็นองค์กร และ
เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลงัเขา้ไปแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 
 

ซ่ึ ง จ า ก ข้ อ มู ล ก า ร ร า ย ง า นห ลั ก ก า ร ท ร ง ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (2556) ไดเ้ผยแพร่
ดงักล่าว ประชาชนทุกคนควรศึกษาให้เขา้ใจ และน้อมน ามาใช้ดว้ย
จิตส านึกรู้ดว้ยจิตของตนเอง “ระเบิดจากขา้งใน” 



มาพิจารณาไตร่ตรองเพื่อแกปั้ญหาจุดเล็กๆ ท่ีสามารถท าได้
ก่อน ในส่วนของวิถีการเกษตรและการด า เนินชีวิตท่ีก าลังจะ
เปล่ียนแปลงขยายวงกวา้งออกไปก็เช่นเดียวกนั  
 
ขั้นตอนการถ่ายทอดทีแ่ทรกแนวพระราชด าริ 

1 . มีการจัดอบรมบรรยายหลักการทรงงานและแนว
พระราชด าริเพื่อใหเ้กษตรกรเขา้ใจหลกัการ ตามหวัขอ้องคค์วามรู้ท่ี 1 

2.ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่นในพื้นท่ีภาคใต้น้ี
เกษตรกรควรปรับปรุงปัญหาเร่ืองการพึ่งพาตนเอง เช่นในเร่ืองการ
ปลูกปาลม์น ้ามนัน้ีเกษตรกรจะมีจุดอ่อนคือการประกอบกิจการท่ีตอ้ง
พึ่ งพาแรงงานต่างชาติมากจนเกินไป มีกลุ่มผูรั้บเหมาจัดการเป็น
แรงงานต่างชาติ จา้งตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิต โดยตวัเกษตรกรมีการ
ดูแลเอาใจใส่ในการพฒันาระบบน้อยลงเร่ือยๆ ถึงเวลาท่ีจะตอ้งเร่ิม
แก้ปัญหา โดยนักส่งเสริมจะตอ้งมีการท าตามล าดบัขั้นตอน ยึดภูมิ
สังคม และองคค์วามรู้ท่ีคิด และสร้างร่วมกบัเกษตรกรมาขยายผลโดย
ไม่ยึดติดต ารา ซ่ึงน่าจะเป็นวิธีการพฒันาอาชีพของประชาชนอย่าง
ย ัง่ยนืไดป้ระโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด 

3. บรรยายและเสวนาแลกเปล่ียนการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน   การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการ
เกษตรกรรม นอกจากการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ



พอเพียงในเบ้ือตน้แลว้ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเอง โดยให้อธิบายวา่
ตนเองมีการด าเนินการจุดไหนบ้างท่ียงัไม่สอดคล้องกับหลักการ 
เพื่อให้การท างานได้มีการพฒันาต่อยอดจากส่ิงท่ีท าอยู่แล้วและให้
ขนาดของกิจกรรมท่ีจะท าพอเหมาะกับศกัยภาพ ทั้งศักยภาพด้าน
ทรัพย์สิน ทรัพยากร องค์ความรู้ รวมทั้งรวบรวมประเด็นปัญหาดู
แนวคิดของตนเองว่ามีเป้าหมายอย่างไร เพื่อให้เร่ิมท าหรือลงทุนไป
แล้วจะได้ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของตนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม พยายามด าเนินชีวิตดว้ยความ
อดทน มีความเพียร ใชห้ลกัการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ
และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า
รวมถึงการปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอย่างเป็นขั้นตอน
จนได้รายละเอียดจึงน ามาสรุปให้ทราบว่าจะน าเอาองค์ความรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไ้ดอ้ยา่งไร 

กรอบแนวคิดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนกัวิชาการคือ
การพยายามสร้างกลยุทธ์ให้เกษตรกรท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัเขา้ใจปัญหา
ของตนเองและน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
แก้ปัญหา สุดท้ายจะสามารถมองเห็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมจากกิจกรรมท่ีท าภายใตก้ารพฒันาอาชีพ



ของเกษตรกรเองและจะมีโอกาสกระจายหลกัการไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน
และองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งซ่ึงถือเป็นกรณีศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง จะ
เป็นการน าผลไปขยายเพื่อให้เห็นถึงบริบททางสังคมในชุมชนของ
เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์ของภาคใตท่ี้กวา้งกวา่น้ีได ้ 
 
องค์ความรู้ในการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. การประกอบอาชีพปลูกปาลม์น ้ามนัอยา่งเดียวในพื้นท่ีหรือ
ท าการเกษตรเชิงเด่ียวมกัได้ผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่าเท่าท่ีควรเพราะ
โดยพื้นฐานวิถีการเกษตรกรรมของไทยจะมาจากเกษตรกรรายย่อย
และมีวิถีเกษตรกรรมแบบผสมผสาน แต่พอได้รับหลักการจดัการ
ระบบแบบประเทศอุตสาหกรรม ท่ีมีพื้นท่ีแปลงเกษตรขนาดใหญ่ท่ีใช้
เคร่ืองจกัรกลและการจดัการแบบเชิงเดียวก็พยายามไปปฏิบติัตามและ
ในสภาวะท่ีราคาผลผลิตไม่ดีก็กลบัมาทบทวนวิธีการด าเนินการแลว้
ยงัพบว่ามีตน้ทุนท่ีสูงในการท าตามเกษตรเชิงเด่ียวดงักล่าว และการ
ท าเกษตรเชิงเด่ียว ถือเป็นการจดัการทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมถ้า
หากพืชท่ีปลูกมีราคาตกต ่าหรือผลผลิตนอ้ยไม่ตรงตามเป้าหมายก็จะ
ท าให้ขาดทุนทันที ท่ีผ่านมารายได้ของเกษตรกรจะผูกติดอยู่กับ
กิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวทั้ งปี แนวคิดในการเพิ่มกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพเสริมท่ีหลากหลายหรือเกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ี
สวนปาลม์น ้ามนัจะเป็นการลดความเส่ียง ลดตน้ทุนในการปลูกปาล์ม
น ้ ามนัและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า แต่



กิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสมควรน ามาใช้ในสวนปาล์มน ้ ามันของ
เกษตรกรจะตอ้งสามารถอยู่บนพื้นฐานของการท าได ้ท าแลว้ไม่เป็น
ภาระหรือขดักบักิจกรรมท่ีท าอยูเ่ดิม ใชป้ระโยชน์จากผลผลิตหรือผล
พลอยไดข้องกิจกรรมเดิมท่ีท าอยูไ่ดด้ว้ย 

การเพิ่มกิจกรรมใหม่ในสวนปาลม์จึงข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจ
ของเกษตรกรและเหตุผลท่ีจะด าเนินการหลงัจากท าความเขา้ใจหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ เช่นกิจกรรมการเล้ียงสัตว ์กิจกรรม
การท าปุ๋ยหมัก กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมการสกดัน ้ ามนัปาล์ม รวมทั้งผลพลอยได้จาก
สวนปาลม์ กิจกรรมการปลูกพืชสวนครัวในพื้นท่ีสวนปาล์ม กิจกรรม
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว ์เป็นตน้ 

2. ขั้นตอนต่อไป เม่ือมีการด าเนินการกิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม
เขา้ไปในพื้นท่ีสวนปาล์มน ้ ามนัแล้ว การจะท าให้เกษตรกรยอมรับ
กิจกรรมและมองเห็นประโยชน์ของการเพิ่มกิจกรรมดังกล่าว ตัว
เกษตรกรจะตอ้งท าบญัชีครัวเรือน มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
เกษตรกรจะตอ้งสร้างความมัน่ใจในผลการด าเนินการและเพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยืนของกิจกรรมท่ีเพิ่มข้ึนต่อไป จะต้องพฒันาต่อยอดองค์
ความรู้ข้ึนไปเร่ือยๆ สร้างเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินหรือตวัเกษตรกร
เอง 

3. หลกัการท่ีส าคญัคือการท่ีเกษตรกรตอ้งเช่ือมโยงกิจกรรมท่ี
เกษตรกรด าเนินการอยูก่บัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการ



น ามาใช้ให้ได ้โดยตอ้งอธิบายให้ไดว้่าท าเช่นน้ีเพื่ออะไร ท าอยา่งไร
ถึงจะพอเพียง เป็นต้น ในการถ่ายทอดเน้นการท่ีเกษตรกรลงมือ
ด าเนินการเองจะท าให้เกิดความเขา้ใจในกระบวนการท างาน สะสม
ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะท าให้เกษตรกร
มองเห็นภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และ
เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดง่้ายยิง่ข้ึน 

4. ในการท างานเม่ือเกษตรกรรู้ปัญหาของตนเองจากการเก็บ
ขอ้มูล และคิดหาทางแกปั้ญหาโดยอาศยัเคร่ืองมือหรือใช้หลกัการท่ี
ถูกตอ้ง  เกษตรกรจะมีทั้งภูมิความรู้และภูมิตา้นทานต่อปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน ท าให้มีความเขม้แข็งเกิดแนวความคิดพอเพียงและเดินทาง
สายกลางอยา่งเหมาะสมไดต้ามหลกัการ ซ่ึงการคิดต่อยอดภูมิปัญญา
จนกลายเป็นแบบอย่างในชุมชนและไดรั้บการยอมรับจากสังคมเป็น
ส่ิงท่ีอยากให้เกิดข้ึนต่อเน่ืองเพราะจะท าให้เกิดปราชญ์ชาวบา้น เกิด
วทิยากร และเกิดศูนยเ์รียนรู้ในแหล่งต่างๆ ตามมา ถือเป็นการขยายผล
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้เกษตรกรสู่เกษตรกรเอง แทนท่ีจะเป็น
นกัวชิาการสู่เกษตรกรเท่านั้น 

5. เม่ือเกษตรกรไดรั้บการยอมรับจากสังคมจากการปฏิบติัดี
และมีความพอเพียงในชีวิต การเดินทางสายกลางยอ่มท าให้เกิดความ
มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จนมีจิตใจท่ีมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั  

 



องค์ความรู้ที ่2 
 

การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากสวนปาล์มน า้มัน และโรงงาน
อุตสาหกรรมน า้มันปาล์มเพื่อผลติอาหารสัตว์ 

 
จากองค์ความรู้ท่ี 1 ท่ีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีให้เกษตรกรรู้การใช้การเกษตรแบบ
ผสมผสาน ลดการท าการเกษตรเชิงเด่ียวลง ซ่ึงก็มีกิจกรรมการเล้ียง
สัตวเ์สริมเขา้มาในระบบการปลูกปาล์ม เพื่อเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความมัน่คงของอาหารของคนในพื้นท่ีและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลด
ตน้ทุนในสวนปาล์มน ้ ามนัลง แต่การเล้ียงสัตวก์็ตอ้งมีตน้ทุนต่างๆซ่ึง
ส่วนใหญ่มากกวา่ 75% เป็นตน้ทุนค่าอาหารสัตว ์ดงันั้นในหลกัความ
พอเพียง พึ่งพาตนเองไดจ้ะตอ้งมีองคค์วามรู้เร่ืองการผลิตอาหารสัตว์
จากวตัถุดิบในพื้นท่ีเพื่อช่วยลดตน้ทุน 

ดงันั้นในหัวขอ้องค์ความรู้ท่ี 2 น้ีจึงมีวตัถุประสงค์ให้ผูอ่้าน
หรือผูเ้ขา้รับการอบรมไดรู้้จกัการน าเอาผลพลอยไดจ้ากปาล์มน ้ ามนั
มาใชป้ระโยชน์ในการเป็นอาหารสัตวเ์พื่อช่วยลดตน้ทุนการเล้ียงและ
สร้างเป็นภูมิปัญญาของตนเอง ซ่ึงผลพลอยได้แบ่งออกได้เป็นสอง
ส่วนคือ 

1. ส่วนท่ีมาจากสวนของเกษตรกรเอง 
2. ส่วนท่ีไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมสกดัน ้ามนัปาลม์ 



ผลพลอยได้จากสวนปาล์มน า้มันเพือ่ผลติเป็นอาหารสัตว์ 
1. การใช้ทางใบปาล์มน า้มัน เพือ่เป็นอาหารส าหรับสัตว์เคีย้วเอือ้ง 

1.1 การให้กนิเป็นอาหารหยาบโดยตรง 
ทางใบปาล์มน ้ ามนั (oil palm frond, OPF) ในการปลูกปาล์ม

น ้ ามนัจะมีทางใบปาล์มน ้ ามนัเป็นผลพลอยไดใ้นระบบการเก็บเก่ียว
ซ่ึงน ้าหนกัแหง้ของทางใบท่ีตดัทิ้งประมาณ 15 ทางใบต่อตน้ต่อปี โดย
คิดเป็นน ้ าหนกัได ้3 กิโลกรัมต่อทางใบโดยในสภาพเป็นจริงทางใบ
แห้งท่ีตดัไดจ้ากปาล์มท่ีเร่ิมตดัแลว้ 1 ปีจะมีน ้ าหนกัประมาณ 1.6 ตนั
ต่อไร่ โดยทางใบในแต่ละตน้จากปาล์มอายุ 1-6 ปี จะมีทางใบ 56-64
ทางใบ และในปาล์มอายุ 7 ปีข้ึนไปจะมี ทางใบ 36-48 ทางใบ ซ่ึงทาง
ใบปาล์มเหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดห้ลายดา้น เช่น ท าเป็น
วสัดุคลุมดิน ท าปุ๋ยหมัก ท าเยื่อกระดาษ และใช้ท าเป็นเช้ือเพลิง
นอกจากน้ีการน ามาใช้เป็นอาหารหยาบทดแทนหญา้ในช่วงท่ีอาหาร
หยาบหลกัขาดแคลนก็เป็นอีกแนวทางหน่ึง โดยมีวธีิการใชคื้อ 

1.1.1  การแขวนให้แพะดึงกินคล้ายกับปล่อยให้กินใน
ธรรมชาติ ซ่ึงตรงกบัพฤติกรรมการกินอาหารของแพะ ท่ีชอบแทะเล็ม
กินใบพืชท่ีมีลกัษณะเป็นไมพุ้่มทัว่ไป แต่ไม่ตรงกบัพฤติกรรมการกิน
ของโคท่ีแทะเล็มหญา้บนพื้นดิน 

1.1.2 ท าการสับย่อยหรือแปรรูปทางใบปาล์ม เพื่อเพิ่มการกิน
ไดแ้ละเพิ่มการย่อยได ้ซ่ึงวิธีการน้ีจะดีกว่าการน าทางใบปาล์มไม่สับ
มาวางใหกิ้น ซ่ึงสัตวจ์ะกินไดเ้กือบหมดทุกส่วนของทางใบปาล์ม การ



สับควรให้มีขนาด 2 ถึง 5 ซม. ให้สัตวกิ์นในสภาพสด และการให้กิน
ทางใบปาล์มน ้ ามนัน้ีควรมีการเสริมด้วยอาหารขน้จึงจะท าให้สัตว์
ได้รับโภชนะครบตามท่ีสัตว์ต้องการ เพราะจากการวิ เคราะห์
องคป์ระกอบทางโภชนะในทางใบปาล์มแลว้ พบวา่มีโปรตีน 4.7 %
เยื่อใย 38.5 % ผนงัเซลล์ 78.7% ลิกโนเซลลูโลส 55.6 % เถา้ 3.2 %
คาร์โบไฮเดรตท่ีละลายไดง่้าย 20 % และพลงังาน ใชป้ระโยชน์ได้
5.66 เมกะจูลต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัแห้ง การย่อยไดข้องวตัถุแห้งใน
กระเพาะหมกัจะต ่าประมาณ 30-35% ซ่ึงน้อยกว่าหญา้และฟางขา้ว
และถ้าปล่อยให้สัตวกิ์นเฉพาะทางใบปาล์มอย่างเดียวจะท าให้สัตว์
ผอม เพราะไดรั้บโภชนะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายสัตว ์

1.1.3 การน าทางใบปาล์มน ้ามันมาสับและท าการหมัก
ประมาณ 30-60 วนั โดยไม่ตอ้งเสริมวตัถุดิบอ่ืนๆ ในการหมกัก็
สามารถท าได้เช่นกนั แต่การหมกัควรอดัลงในถงัพลาสติกให้แน่น
เพื่อป้องกนัการเน่าเสียเพราะทางใบปาล์มจะมีความฟ่ามมากกวา่หญา้
สดและมีความช้ืนน้อยกวา่และท่ีส าคญัคือมีแป้งและน ้ าตาลน้อยกว่า
จึงมีผลต่อคุณภาพอาหารหมกั ทั้งน้ีคุณภาพของทางใบปาล์มหมกัก็ยงั
ข้ึนอยูก่บัอายุของปาล์มและส่วนของทางใบปาล์มท่ีน ามาสับยอ่ยดว้ย 
ในการหมักถ้าจะให้ ดีหากต้องการเพิ่ ม คุณค่ าทางอาหารใน
กระบวนการหมกั เกษตรกรสามารถเติมกากน ้ าตาลในอตัราส่วน 5%
ของทางใบปาลม์ท่ีคิดต่อน ้าหนกัแหง้ได ้เพราะจะช่วยเพิ่มคุณภาพการ
หมกัเปร้ียวและสัตวช์อบกินมากข้ึนกวา่การหมกัไม่เติมอะไรเลย 



 
ในหลกัการให้สัตวเ์ค้ียวเอ้ืองกินทางใบปาล์มเป็นอาหารหยาบ

ตอ้งมีการเสริมอาหารขน้ใหม้ากข้ึนประมาณ 25% เม่ือเทียบกบัการใช้
หญา้สดเป็นอาหารหยาบ เพราะคุณภาพและการย่อยได้ของทางใบ
ปาล์มสับหรือหมกัจะสู้หญา้อาหารสัตวไ์ม่ได ้จึงตอ้งมีการให้อาหาร
ขน้แก่สัตวเ์พื่อทดแทนอาหารส่วนท่ีขาดหายไป เพื่อให้พอเพียงกบั
ความตอ้งการของสัตว ์

ให้เกษตรกรเข้าใจว่าโดยพื้นฐาน การหมักทางใบปาล์มเป็น
วธีิการหน่ึงท่ีจะเก็บรักษาทางใบปาล์มเพื่อใชเ้ป็นอาหารหยาบในยาม
ขาดแคลนอาหารหรือในช่วงประสบภยัทางธรรมชาติ จึงมองในเชิง
ของปริมาณอาหารหยาบท่ีจะเก็บรักษาไวเ้ท่านั้น แต่หากตอ้งการเพิ่ม
คุณภาพจะตอ้งท าการหมกัทางใบปาลม์ท่ีผา่นการสับละเอียดแลว้ โดย
การผสมกากน ้าตาล ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มพลงังานในอาหาร และผสมปุ๋ย
ยูเรียลงไปเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจน หรือเพิ่มค่าโปรตีนในอาหาร
หยาบหลงัจากการหมกั ปริมาณท่ีสมควรเติมคือใช้ปุ๋ยยูเรียประมาณ 
1-2% และกากน ้ าตาล 3 – 5% โดยคิดต่อทางใบปาล์มแห้ง หรือ
ประมาณ 1% และ 2.5% ส าหรับปุ๋ยยูเรีย และกากน ้ าตาล ตามล าดบั
เม่ือคิดต่อน ้ าหนกัสดของทางใบปาล์มน ้ ามนัท่ีน ามาหมกั การเติมปุ๋ย
ยูเรียไม่ควรใช้สูงมากกว่าน้ีเพราะจะท าให้การย่อยได้ของทางใบ
ปาลม์ลดลง สัตวก์็กินนอ้ยลงดว้ย จากกล่ินแอมโมเนียท่ีมาก 



การหมกัทางใบปาล์มดว้ยกากน ้ าตาลจะท าให้โคกินทางใบปาล์ม
ไดม้ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการหมกัดว้ยยเูรีย 2 กิโลกรัมต่อทางใบปาล์ม
100 กิโลกรัมสด (คิดเป็น 5% ของทางใบปาล์มแห้ง) และกินได้
มากกวา่การหมกัโดยไม่เติมอะไรเลย และยงักินไดม้ากกวา่สูตรท่ีเติม
ยเูรียอยา่งเดียว 5% ของน ้ าหนกัท่ีคิดต่อทางใบปาล์มแห้งในการหมกั
ดว้ย  ถึงแมว้า่การหมกัทางใบปาล์มดว้ยยเูรียหรือกากน ้ าตาลจะไม่ได้
ช่วยใหท้างใบปาลม์ยอ่ยไดดี้ข้ึนมากนกั โดยเฉพาะยเูรียในระดบัสูงถึง
5% แลว้กลบัพบวา่มีผลใหก้ารยอ่ยไดข้องทางใบปาลม์หมกัลดลงและ
สัตวไ์ม่ชอบกินทางใบปาล์มท่ีหมกัดว้ยยูเรีย สีก็กลายเป็นสีด าคล ้ ามี
การเกิดการประสานยึดกันของลิกนินมากยิ่งข้ึน แต่การหมกัด้วย
กากน ้ าตาลพบว่าสัตว์กินได้มากกว่า มีกล่ินหอมเปร้ียว สียงัคงสี
เหลืองและสีเขียว นอกจากน้ีการหมกัท่ีดีควรมีการเติมเกลือประมาณ 
2 กิโลกรัมต่อทางใบปาลม์สด 100 กิโลกรัม ร่วมดว้ยโดยใชว้ิธีโรยทบั
ส่วนบนของทางใบปาลม์ท่ีหมกั เกลือจะค่อยละลายและซึมผา่นลงไป
ในทางใบปาลม์ท่ีหมกัเอง และจะช่วยเพิ่มความอร่อยในการกินอาหาร
ของในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง และท่ีส าคญัสาเหตุท่ีใช้เกลือโรยในส่วนบน
เพราะจะช่วยลดการเกิดเช้ือราหรือการเน่าเสียของทางใบปาล์มหมกั
ได ้เพราะการเน่าเสียส่วนใหญ่จะเร่ิมเกิดข้ึนจากส่วนบนของถงัเพราะ
เป็นส่วนท่ีใกลอ้ากาศมากท่ีสุด 

สรุปว่าการหมกัทางใบปาล์มน ้ ามนัเพื่อใช้เป็นอาหารสัตวเ์ค้ียว
เอ้ืองสมควรหมกัดว้ยการเติมกากน ้ าตาล 5% และยูเรีย 2% สามารถ



เพิ่มการกินได้และการย่อยได้ของทางใบปาล์มได้ดีกว่าการหมัก
ธรรมดาและการหมกัดว้ยยูเรีย แยกกนัอย่างใดอย่างหน่ึง สาเหตุท่ีมี
การหมกัร่วมกนัเพราะว่าการหมกัทางใบปาล์มดว้ยกากน ้ าตาลอย่าง
เดียวจะท าให้โปรตีนในทางใบปาล์มหมกัสูงข้ึนเล็กนอ้ยจาก 4% เป็น
5-6 % แต่หากมีการเสริมยเูรียลงไปดว้ยประมาณ 1-2 % ในการหมกั
จะท าให้ระดบัโปรตีนในทางใบปาล์มหมกัเพิ่มข้ึนเป็น 12% และช่วย
ป้องกนัการเกิดเช้ือราไดด้ว้ย  

อย่างไรก็ตามให้เกษตรกรควรตระหนกัไวว้่าหากใชยู้เรียร่วมใน
การหมกัสูงมากข้ึนถึง 5% ถึงแมว้า่จะท าให้ระดบัโปรตีนในทางใบ
ปาล์มหมกัเพิ่มข้ึนเป็น 20% แต่การยอ่ยไดข้องทางทางใบปาล์มหมกั
จะลดลง สัตวก์็กินไดน้้อยลง ซ่ึงวิธีการน้ีไม่ควรน ามาใช้ส าหรับการ
หมกัทางใบปาลม์น ้ามนั 

ปริมาณการน าทางใบปาล์มสด และทางใบปาล์มหมกัมาใช้เป็น
อาหารโคและแพะ ไม่ควรใชม้ากกวา่ 60% ของอาหารท่ีกินไดท้ั้งหมด
เพราะมีผลท าให้การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตวล์ดลงซ่ึง
โคเน้ือระยะเจริญเติบโต และโคขุน สามารถใช้ทางใบปาล์มน ้ ามนั
หมกัร้อยละ 50 เสริมดว้ยอาหารขน้ท่ีมีกากเน้ือในเมล็ดปาล์มเป็น
ส่วนประกอบและมีพลงังานสูงจากแป้งและน ้ าตาลในวตัถุดิบอ่ืนๆจะ
ท าให้โคมีปริมาณเน้ือสูงข้ึน หมายถึงมีเปอร์เซ็นต์ซากมากข้ึน และ
หากมีการเล้ียงในระยะยาวในระบบการขุนก็สามารถท าให้เกิดไขมนั
แทรกไดม้ากข้ึนในโคลูกผสมพนัธ์ุสายเลือดยโุรป 



ส าหรับแพะนมและโคนมท่ีมีความต้องการทั้ งโปรตีนและ
พลงังานมากข้ึนเม่ือเทียบกบัสัตวใ์นช่วงปกติหรือให้เน้ือ ก็ควรลด
ปริมาณการใชท้างใบปาล์มหมกัลง เป็น 30% ร่วมกบัการเสริมอาหาร
ขน้ท่ีมากข้ึนเป็น 70% อยา่งไรก็ตามทั้งน้ีคุณภาพอาหารขน้จะตอ้งตรง
ตามระดบัโปรตีนและพลงังานท่ีสัตวต์อ้งการแต่ละช่วงของการให้ผล
ผลิตอีกด้วย ซ่ึงเกษตรกรจะต้องทราบว่าโปรตีนในอาหารข้น
ประมาณ 12-14% เหมาะส าหรับโคและแพะท่ีให้เน้ือ และเม่ือให้นม
จะต้องการอาหารข้นท่ีมีระดับโปรตีนเพิ่มข้ึนเป็น 16-18% ส่วน
พลงังานจะอยู่ในช่วง 65-70% TDN หรือ total digestible nutrient 
หมายถึงโภชนะท่ียอ่ยไดท้ั้งหมดของอาหาร 

 

 
ภาพที ่1 ส่วนทางใบปาลม์ท่ีไม่มีหนามแขง็ท่ีน ามาใชเ้ล้ียงสัตว ์ 

(3/4 ของทางทั้งหมด) 



 

ภาพที ่2 การสับทางใบปาลม์และการหมกัเพื่อใชเ้ล้ียงสัตว ์
 

1.2 การใช้ทางใบปาล์มน ้ามันในส่วนผสมอาหารผสมเสร็จ
หรือ total mix ration (TMR) 
ปกติการใช้ทางใบปาล์มเป็นอาหารหยาบส าหรับสัตวเ์ค้ียว

เอ้ืองจะท าให้สัตวกิ์นไดใ้นปริมาณท่ีจ ากดั เพราะข้ึนอยู่กบัความนุ่ม
ความอร่อย และการยอ่ยไดท่ี้ต ่า เม่ือเทียบกบัหญา้และฟางขา้ว การใช้
อตัราส่วนของทางใบปาลม์สับหรือหมกัต่ออาหารขน้ท่ีไดรั้บการผสม
ในอตัราส่วนท่ีแน่นอนก่อนน าไปใช้เป็นอาหารสัตวน้ี์เรียกวา่ อาหาร
ผสมเสร็จ หรือ total mix ration (TMR) ซ่ึงการผสมท่ีใช้อตัราส่วน
แน่นอนน้ีจะท าให้สัตวกิ์นอาหารท่ีมีโภชนะไดโ้ดยรวมแลว้ใกลเ้คียง
กบัความตอ้งการของสัตวม์ากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัการแยกอาหารหยาบ
และอาหารขน้ให้ในเวลาท่ีแตกต่างกนั หรือไม่มีการน าอาหารหยาบ
และอาหารขน้มาผสมกัน จึงท าให้สัตว์เลือกกินอาหารอย่าใดอย่าง
หน่ึงได ้ซ่ึงในท่ีสุดก็จะส่งผลต่อปริมาณโภชนะท่ีสัตวไ์ดรั้บหลงัจากมี



การย่อยไดแ้ลว้ท่ีไม่แน่นอนตามท่ีสัตวต์อ้งการส าหรับการใช้ในการ
ใหผ้ลผลิต 

อตัราส่วนระหวา่งทางใบปาลม์ต่ออาหารขน้ส าหรับสัตวเ์ค้ียว
เอ้ืองในช่วงปกติท่ีให้ผลผลิตไม่มากหรือไม่ใช่ช่วงการเล้ียงขุนหรือ
ช่วงให้นม คือ 40 ต่อ 60 ส าหรับทางใบปาล์มสดหรือหมกัต่ออาหาร
ขน้ ทั้งน้ีอาหารขน้ตอ้งมีการผสมให้ได้ทั้งโปรตีนและพลงังานตรง
ตามความตอ้งการมาตรฐานสากลตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในเบ้ืองตน้ และ
หากสัตวอ์ยูใ่นช่วงการขุนหรือให้ผลผลิตน ้ านมจะตอ้งปรับอาหารขน้
ให้มากข้ึนมีพลังงานและโปรตีนสูงข้ึน อตัราส่วนระหว่างทางใบ
ปาล์มต่ออาหารข้นคือ 30 ต่อ 70 และมีการปรับลดทางใบปาล์ม
ในช่วงท่ีผลผลิตสูงมากเป็น 20 ต่อ 80 ในอาหารTMR การให้อาหาร
เช่นน้ีจะส่งผลต่อสภาวะการหมักในกระเพาะให้เกิดข้ึนได้อย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัการท างานของจุลินทรีย ์เม่ือเทียบกบัการ
แยกอาหารหยาบและอาหารขน้ให้คนละคร้ัง หรือเกษตรกรสามารถ
ใช้สูตรผสมตามตารางท่ี 1 ท่ีได้แสดงไวใ้นส่วนทา้ยน้ีแล้ว โดยเร่ิม
จากการผสมตามล าดบัดงัน้ี 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการท าอาหารผสมเสร็จ TMR 
1. เอาส่วนผสมเปลือกหอยป่น เกลือ ยเูรีย ผสมใหเ้ขา้กนั 
2. น าส่วนวตัถุดิบแห้ง เช่นมนัส าปะหลงั และกากปาล์มน ้ ามนั 

ผสมกบัส่วนท่ี 1 ก่อน และผสมใหเ้ขา้กนั 
3. น าส่วนท่ีเปียก เช่นกากนมถัว่เหลือง กากน ้ าตาล กากตะกอน

น ้ามนัปาลม์ ผสมเพิ่มเขา้ไป 
4. น าส่วนท่ีเป็นอาหารหยาบ เช่นหญ้าเนเปียร์ ทางใบปาล์ม

น ้ามนัท่ีผา่นการสับยอ่ย และใบกระถินสดผสมใหเ้ขา้กนั 
5. น าอาหารท่ีผ่านการผสมให้เขา้กนัแลว้ บรรจุในกระสอบท่ีมี

ถุงพลาสติกดา้นใน ซ่ึงเป็นถุงหนาและมดัปากถุงให้แน่น จะ
ท าใหอ้าหารไม่ข้ึนราเน่าเสีย และอยูใ่นรูปอาหารหมกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่1 แสดงสูตรอาหารผสมเสร็จ TMR 
วตัถุดบิ 

อาหารสัตว์ 
สูตรที ่
1 
DM 

สูตรที ่
2 
DM 

 
หมายเหตุ 

ใบกระถิน 2.4 2.4 ราคา 2 บาท ต่อ กก. 
ทางใบปาลม์ 24 0 ทางใบปาลม์ 

ราคา 2 บาท ต่อ กก. 
หญา้เนเปียร์ 0 24 หญา้หมกั ราคา 3 บาทต่อ กก. 
มนัส าปะหลงั 23.6 23.6 มนัส าปะหลงัตากแหง้ 

ราคา 9 บาท ต่อ กก. 
กากน ้ าตาลในรูปผสม
กบัยสีต ์

7.1 7.1 ผสมยสีตเ์พ่ือช่วยในกระบวนการ
หมกัและจดัเก็บ 

กากนมถัว่เหลือง 11.8 11.8 ราคา 2 บาทต่อกิโลกรัมสด 
DM 30% 

เกลือ 1.0 1.0 ราคา 3 บาทต่อ กก. 
เปลือกหอยป่น 1.5 1.5 ราคา 2 บาท ต่อ กก. 
กากปาลม์น ้ ามนั 20.4 20.4 ราคา 6 บาทต่อ กก. 
กากตะกอนน ้ ามนั
ปาลม์ 

8 8 ราคา 0.3 บาทต่อ กก. 

ยเูรีย 0.5 0.5 ราคา 12 บาท ต่อ กก. 

ราคาต่อกิโลกรัม 5.9 6.5  
โปรตีน% 10.4 10.8  
พลงังาน (% TDN) 68.9 69.0  



หลกัการผสมอาหาร TMR อีกรูปแบบหน่ึงนอกจากท่ีจดัท าการ
ผสมตามตารางท่ี 1 น้ีแลว้คือ การน าเอาอาหารขน้ 50 ส่วน มาผสมกบั
อาหารหยาบ 50 ส่วน แต่ต้องใช้หญ้า พืชอาหารสัตว์ไม่ใช่ทางใบ
ปาลม์น ้ามนัในส่วนอาหารหยาบทั้งหมด สูตรการผสมในอตัราส่วนน้ี
เหมาะส าหรับแม่โค ถ้าหากจะผสมเพื่อเล้ียงโคขุนให้ปรับอาหาร
หยาบนอ้ยลง และเพิ่มอตัราส่วนของอาหารมากข้ึน เช่น 

- ช่วงเดือนแรก ใชอ้าหารขน้ 30 ต่ออาหารหยาบ 70 
- ช่วงเดือนท่ี 2-3 ใชอ้าหารขน้ 70 ต่ออาหารหยาบ 30 
- เดือนสุดทา้ยหรือช่วงขายใชอ้าหารขน้ 85 ต่ออาหารหยาบ 15 

 

 
ภาพที ่3 การทดลองขนุโคดว้ยทางใบปาลม์หมกัเป็นอาหารหยาบ 



 
ภาพที ่4 แสดงสภาพร่างกายของโคเน้ือ 

ท่ีเล้ียงดว้ยทางใบปาลม์หมกัเป็นอาหารหยาบ 
 

2. การใช้ผลปาล์มร่วงและผลปาล์มดิบไม่ได้คุณภาพจากสวน
ปาล์มน า้มันเป็นอาหารสัตว์  

ในสวนปาล์มจะมีลูกปาล์มส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถน ามาขายได ้
เช่นทะลายท่ีมีหนูและศตัรูปาล์มกดักินในขณะยงัไม่แก่หรือลูกปาล์ม
ร่วงหล่นตามโคนต้นปาล์มท่ีอาจจะสุกเกินไปเกษตรกรสามารถ
น ามาใชเ้ป็นอาหารสัตวโ์ดยการด าเนินการดงัน้ี 

สับให้ละ เ อียดและใช้ เส ริม เ ป็นอาหารสัตว์เ ค้ี ยว เ อ้ืองได ้
โดยเฉพาะปาล์มดิบท่ีกะลายงัไม่แข็งมากจะมีแป้งเป็นส่วนประกอบ
อยู่สูง ซ่ึงสามารถน ามาสับให้กินหรือผสมในส่วนประกอบของการ
หมกัทางใบปาลม์ไดถึ้ง 30% แต่ผลปาลม์สุกร่วงนั้นจะมีไขมนัสูงโดย



ปกติจะสูงมากกว่า 40% ของน ้ าหนกัผลปาล์ม จึงควรให้สัตวกิ์นโดย
ประเมินถึงปริมาณไขมนัท่ีไม่ควรเกิน 5% ของอาหารท่ีสัตวกิ์นได้
ทั้งหมด แต่ถา้เกษตรกรจะสับยอ่ยมาใชเ้ป็นอาหารเป็ด ไก่ หรือสุกร ก็
สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน และวิตามิน อี เสริมหรือผสม
ท าอาหารสัตวก์ระเพาะเด่ียวไดม้ากถึง 40%  ในสูตรอาหารหมกัเปียก
ได ้

น าลูกปาล์มมาบดและหมกักบักากน ้ าตาลโดยเสริมจุลินทรียก์ลุ่ม
โปรไบโอติกหมกัไว้ประมาณ 20 วนั สามารถใช้เป็นอาหารเสริม
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงไดด้ว้ย ซ่ึงสามารถใชเ้สริมใหส้ัตวกิ์นไดต้ามตอ้งการ
ในสัตวพ์นัธ์ุพื้นเมืองท่ีมีการปล่อยเล้ียงในสวนทัว่ไป หากเป็นสัตวท่ี์
ตอ้งการผลผลิตในระบบการเล้ียงขุน ทั้งสัตวก์ระเพาะเด่ียวและสัตว์
เค้ียวเอ้ืองจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพซากและผลต่อการให้คุณภาพของ
ผลผลิตดว้ย ซ่ึงปกติสามารถใชผ้ลปาล์มหมกัจุลินทรียผ์สมในอาหาร
ได้ถึง 40% ทั้งผลปาล์มอ่อนบด และผลปาล์มสุกท่ีผ่านการหมกั
จุลินทรีย ์ทั้งน้ีรวมไปถึงปลาดุกท่ีเกษตรกรเล้ียงในสวนดว้ยเช่นกนั 
 

3. การใช้ต้นปาล์มเป็นอาหารสัตว์ 
ตน้ปาล์มไดจ้ากการโละสวนปาล์มเพื่อปลูกใหม่ (replanting) ซ่ึง

โดยปกติจะปลูกใหม่ทุก 20-25 ปี ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีน าตน้ปาล์มมาฝาน
และตีนวดใหเ้ป็นใยขนาดเล็กเพื่อน ามาใชเ้ป็นอาหารสัตวพ์บวา่ใยจาก
ตน้ปาล์มมีองค์ประกอบทางโภชนะต ่าและย่อยไดต้  ่ามาก ถึงแมจ้ะมี



งานวิจยับางส่วนของประเทศมาเลเซียท่ีระบุว่าการบดตน้ปาล์มและ
น ามาน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอน ้าสูงจะช่วยใหก้ารยอ่ยไดข้องใยจาก
ตน้ปาล์มดีข้ึนในการน ามาใช้เป็นอาหารโคเน้ือได ้แต่ก็ยงัไม่มีความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือเหมาะสมท่ีจะน าเอาวิธีการน้ีมาใชใ้นเชิง
ปฏิบติัส าหรับเกษตรกรของประเทศไทย  
 
ผลพลอยได้จากโรงงานสกดัน า้มันปาล์มเพือ่ผลติเป็นอาหารสัตว์  

นอกจากผลพลอยได้จากสวนปาล์มน ้ ามันของเกษตรกรจะ
น ามาใช้เล้ียงสัตวไ์ดแ้ล้ว ในปัจจุบนัเม่ือเกษตรกรหันมาปลูกปาล์ม
น ้ ามนัมากข้ึน ก็มีโรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์มเกิดข้ึนในพื้นท่ีภาคใตเ้ป็น
จ านวนมากตามมาอย่างรวดเร็ว ซ่ึงก็ เป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัมากข้ึนอีกทาง
หน่ึงควบคู่กันไป เม่ือมีพื้นท่ีปลูกมากข้ึนและมีโรงงานสกัดน ้ ามนั
ปาล์มมากข้ึน ก็ย่อมมีผลพลอยไดท่ี้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้า
ข้ึนตามไปดว้ย เพราะกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซ่ึงน ้ ามนัปาล์ม
(ดงัภาพท่ี 5) จะมีผลพลอยไดเ้กิดข้ึนในระบบ และในปัจจุบนัส่วน
ใหญ่โรงงานต่างๆ จะมีกระบวนการผลิตคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือเม่ือรับ
ผลปาล์มจากสวนแล้วจะท าการอบน่ึงก่อนเขา้เคร่ืองตีให้ผลปาล์ม
หลุดออกจากทะลายปาลม์  
 



ซ่ึงในกระบวนการน้ีจะมีส่วนของทะลายปาล์มเปล่าเป็นผลพลอยได้
และส่วนใหญ่ชาวบา้นจะนิยมใช้ทะลายปาล์มเปล่าน้ีไปผลิตเป็นปุ๋ย
หมกัหรือวสัดุคลุมดินในการปลูกพืชส่วนของผลปาล์มนั้นจะผ่าน
กระบวนการน่ึงหรืออบไอน ้ า หลงัจากผา่นกระบวนการน้ีแลว้ ในแต่
ละโรงงานจะมีกระบวนการสกดัน ้ามนัท่ีแตกต่างกนัไป  
 

 

 

 

ภาพที ่5 กระบวนการผลิตน ้ามนัปาลม์ 
และผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ 

ท่ีมา: Asian Agri. (2015) 
 



ผลพลอยไดจ้ากการหีบน ้ามนัปาลม์มีหลายอยา่งไดแ้ก่ 
1.ทะลายปาลม์ (bunch trash) มีประมาณ 55-58% ของปาลม์

ทั้งทะลาย ท่ีแยกเอาผลปาลม์ออกหลงัจากการอบแลว้ ซ่ึงในบาง
โรงงานจะมีการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับเตาเผา ไดเ้ป็นข้ีเถา้ออกมา 
และมีการน าไปใชใ้นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย ์

2. กากเยื่อใยปาล์ม (palm press fiber, PPF) เป็นส่วนเปลือก
ของผลปาล์มท่ีหีบเอาน ้ ามนัออกแล้วมีประมาณ 12% ของปาล์มทั้ง
ทะลาย ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงงาน  

3. เน้ือในเมล็ดปาลม์ (palm kernel) เป็นส่วนท่ีแยกเอาเปลือก 
และกะลาออกแล้ว มีประมาณ 4-5% (มีปริมาณน้อยสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลพลอยไดอ่ื้นๆ) เม่ือน ามาหีบน ้ ามนัออก กากท่ีเหลือ
จะมีลกัษณะแห้ง และแข็งอาจเป็นแผน่ หรือเป็นผงละเอียด มี 2 ชนิด 
คือ กากปาล์มเน้ือในท่ีไดจ้ากการบีบอดั (palm kernel cake/ expeller, 

screw pressing) และกากปาล์มเน้ือในท่ีไดจ้ากการสกดัโดยสารเคมี 
(palm kernel meal, PKM, solvent extraction) มีคุณค่าทางอาหารสูง 
ความแตกต่างของกากปาล์มทั้งสองชนิดคือมีเยื่อใย และไขมนัท่ียงั
เหลืออยูแ่ตกต่างกนั  

4. กะลาปาล์ม (palm nut shell)  มีลกัษณะคล้ายคลึงกบั
กะลามะพร้าว ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงงานมีประมาณ 8% ของผลปาล์ม
ทั้งทะลาย  



5. กากตะกอนปาล์มน ้ ามนัหรือชาวบา้นเรียกข้ีเคก้ (palm  oil 

sludge, POS  หรือ  palm  oil  meal effluent, POME หรือ decanter cake) 
เป็นของเหลวท่ีเหลือจากโรงงาน มีประมาณ 2% ของผลผลิตในระบบ
เม่ืออยูใ่นสภาพแหง้  

 
การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มเพื่อเป็น
อาหารสัตว์ 
 

1. ทะลายปาล์มเปล่า (empty fruit bunch )  
เป็นผลพลอยไดจ้ากส่วนของทะลายปาล์มสดท่ีมีการแยกเอา

ผลปาล์มออกแลว้ การน าไปใช้ประโยชน์จะน าไปใชใ้นการเพาะเห็ด
ฟางและท าปุ๋ยหมกั หรือบางโรงงานจะมีการสับยอ่ยเพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
พลงังานเช้ือเพลิงในโรงงาน  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของทะลายปาลม์สดท่ีไดจ้ากการน่ึงและตีนวดเอาผลปาล์มออกใหม่ๆ 
พบวา่มีไขมนั 6.9%  โปรตีน 3.3% เยื่อใย NDF 92% ADF 73% จาก
ลกัษณะทางกายภาพท่ีแข็งและการยอ่ยไดข้องวตัถุแห้งท่ีต ่ากวา่ 30% 
จึงไม่สามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ (เบญจมาภรณ์ และคณะ ,  
2552) 

 
 

 



2. เส้นใยของผลปาล์ม (palm press fiber, PPF)  
เส้นใยของผลปาล์มท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการหีบน ้ ามนัจาก

ผลปาลม์จะน าไปท าเช้ือเพลิงในขั้นตอนการผลิตในโรงงานเองเพราะ
จะได้ความร้องสูงเน่ืองจากเส้นใยของผลปาล์มยงัมีน ้ ามนัเหลืออยู่
ดังนั้ นในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่จะไม่ขายผลพลอยได้ส่วนน้ี
เน่ืองจากจะใช้ท า เ ช้ือเพลิงทั้ งหมด นอกจากน้ีหากจะน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนอ่ืนสามารถน ามารองพื้นคอกเล้ียงสัตว ์โดยเฉพาะหมู
หลุม จากการศึกษาของ โอภาส  (2552) พบวา่จากการน าเส้นใยปาล์ม
มาหมกัดว้ยยูเรีย 5% หรือหมกัดว้ยด่าง NaOH 5%  และน ามาใช้
ทดลองเล้ียงโคเน้ือ พบว่าโคกินเส้นใยหมักน้อยมาก และย ังมี
ผลกระทบต่อการย่อยได ้ตลอดทั้งสุขภาพของสัตวก์็ไม่ค่อยดีเพราะ
การย่อยได้ท่ีต  ่ า  นอกจากน้ีย ังพบว่าการเค้ียวเอ้ืองของโคลดลง 
โดยเฉพาะสูตรท่ีหมกัดว้ยยเูรียสัตวจ์ะกินไดน้อ้ยกว่าเส้นใยท่ีไม่ผา่น
การหมัก เส้นใยของผลปาล์มมีองค์ประกอบของธาตุอาหารคือ 
ไนโตรเจน 2.3% ฟอสฟอรัส 0.1% โปแตสเซียม 2% และแมกนีเซียม 
0.4%  จากการเก็บตวัอยา่ง PPF สดๆ จากโรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์มใน
ภาคใตพ้บวา่มีโปรตีน 7% ไขมนั 6.4% เยื่อใย NDF 91%  ADF 71 % 
และADL 16 %  การยอ่ยไดว้ตัถุแหง้  43%  การยอ่ยไดข้อง NDF 37% 
ซ่ึงน่าจะสามารถน ามาเป็นแหล่งอาหารหยาบได้ในรูปอาหารผสม
ส าเร็จรูป TMR ได ้แต่หลงัจากการน ามาใชท้ดลองแลว้พบวา่ไม่ส่งผล
ดีต่อตวัสัตวท่ี์ใช้ในการทดลองเพราะมีการกินและย่อยไดต้  ่ามาก จึง



ขอแนะน าเกษตรกรว่ายงัไม่ควรใช้ ยกเวน้มีวิธีการหมกัหรือแปรรูป
แลว้เพิ่มคุณภาพการกิน การยอ่ยไดม้ากข้ึน 
 

3. กากเนือ้ในปาล์มน า้มัน  
กระบวนการผลิตน ้ ามนัปาล์มจะมีผลพลอยได้ท่ีเรียกวา่ กาก

ปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงในส่วนน้ีสามารถน ามาใช้ในการเล้ียงสัตวไ์ด ้ กาก
ปาลม์ประกอบดว้ยโปรตีนเฉล่ียประมาณ 16-20 %  จากการศึกษากาก
ปาล์มน ้ ามนัจากโรงงานผลิตในพื้นท่ีภาคใตใ้นปี 2551 ท่ีรายงานโดย
เบญจมาภรณ์ และคณะ (2552) พบว่ามีองค์ประกอบโปรตีน 14.5% 
ไขมนั 5.4% เยื่อใย NDF 77.9% ADF 47.2% ADL 18.3% และมี 
พลงังาน 4,590 cal/gและระดบัของไขมนัจะข้ึนกบักรรมวิธีในการ
สกัดน ้ ามนั เช่น กากปาล์มท่ีได้จากวิธีการบีบอัด (expeller) จะ
ประกอบไขมนัถึง 8-10% มีโปรตีน 16-17% ส่วนกากปาล์มน ้ ามนั
วธีิการสกดัโดยสารละลาย ( Solvent Extraction)  ประกอบดว้ยไขมนั
ประมาณ 1-2 % โปรตีน 17.4-20.6% และการยอ่ยไดข้องกากปาล์มท่ี
ผ่านกระบวนการบีบอัดจะต ่ ากว่าการสกัดด้วยสารละลาย แนว
ทางการใช้กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัเป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองนั้น
เน่ืองจากกากเน้ือในเมล็ดปาล์ม (ท่ีไม่มีเปลือกหรือกะลาเหลืออยู่)
จดัเป็นผลพลอยไดท่ี้มีโปรตีนรวมปานกลางและเยื่อใยสูงจึงเหมาะท่ี
จะใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง โดยสามารถน ามาใชเ้ป็นแหล่งวตัถุดิบ



หลักในอาหารข้น หรืออาจใช้ร่วมกับวตัถุดิบอ่ืนในอาหารผสม
ส าเร็จรูป TMR ส าหรับสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1-3 

อาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองในอาหารโคเน้ือ/โคขุน จะสามารถใช้
กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัไดสู้งถึง 80% ในอาหารโคเน้ือเสริมดว้ย
แร่ธาตุ และวิตามิน ซ่ึงท าให้โคมีอตัราการเจริญเติบโตอยูท่ี่ประมาณ 
400-800 กรัม/วนั แต่ทั้งน้ีการจะใช้ไดม้ากหรือน้อยนั้นจะมีปัจจยั
ข้ึนอยู่กบัคุณภาพของกากเน้ือในปาล์มของแต่ละโรงงาน และการ
ปรับพลงังานและโปรตีนท่ีหมกัสลายไดเ้ร็วในสูตรอาหารโคอีกดว้ย 

การใช้กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัร่วมกบัผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มอ่ืนๆ เช่น ใชก้บักากตะกอนปาล์มน ้ ามนั ใน
อตัราส่วน 60:40 หรือใชร่้วมกบัหญา้แห้งในอตัราส่วน 50:50 เป็น
อาหารโคเน้ือ ซ่ึงส่งผลใหโ้คมีอตัราการเจริญเติบโตประมาณ 
500-800 กรัม/วนั 

การใชก้ากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัในสูตรอาหารขน้ร่วมกบั
วตัถุดิบอ่ืนๆ โดยเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี เช่น ผลพลอยไดจ้าก
ตน้สาคู เปลือกถัว่เหลือง หรือโปรตีนจากขา้วโพด เป็นตน้ 

การใชก้ากเน้ือในเมล็ดปาลม์น ้ามนัเป็นแหล่งโปรตีนทดแทน
กากถัว่เหลืองในสูตรอาหารขน้ส าหรับโคเน้ือท่ีไดรั้บฟางขา้วเต็มท่ี
โดยใชย้เูรียช่วยปรับระดบัโปรตีน พบวา่ สามารถใชก้ากเน้ือในเมล็ด
ปาล์มน ้ ามนัทดแทนกากถัว่เหลืองในสูตรอาหารไดไ้ม่เกิน 50% โดย
ท าใหโ้คมีอตัราการเจริญเติบโต 500 กรัม/วนั ในอาหารโคนมสามารถ



ใชก้ากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัไดไ้ม่เกิน 50% เพราะจะไดใ้ชว้ตัถุดิบ
ท่ีมีโปรตีนคุณภาพดีชนิดอ่ืนๆ และต้องมีแป้ง  และน ้ าตาลใน
ส่วนผสมอาหารท่ีนอกจากการไดรั้บไขมนัไม่มากกว่า 5% ในสูตร
อาหารด้วยแล้ว ดงันั้นในความหลากหลายของแหล่งวตัถุดิบท่ีสัตว์
ต้องการจึงสามารถใช้กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามันร่วมกับแหล่ง
วตัถุดิบอ่ืนๆ ในพื้นท่ี จดัท าเป็นอาหารขน้ท่ีประกอบดว้ยกากเน้ือใน
เมล็ดปาลม์น ้ามนัไดห้ลายสูตร ในส่วนของผลผลิตและคุณภาพน ้ านม
พบวา่ โคนมท่ีไดรั้บอาหารขน้ท่ีประกอบดว้ยกากเน้ือในเมล็ดปาล์ม
น ้ ามันให้ผลผลิตและคุณภาพน ้ านมไม่แตกต่างจากโคนมท่ีได้รับ
อาหารขน้สูตรท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป แต่มีตน้ทุนในการผลิตน ้านมท่ีถูกกวา่  

กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัสามารถใชเ้ป็นส่วนประกอบใน
อาหารขน้และอาหารผสมส าเร็จรูปส าหรับแพะ  ซ่ึงการศึกษาการใช้
กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัในอาหารขน้ส าหรับแพะหลงัหย่านมท่ี
ไดรั้บฟางขา้วหมกัยูเรีย 5-6 % อยา่งเต็มท่ี โดยใชก้ากเน้ือในเมล็ด
ปาล์มน ้ ามนัทดแทนขา้วโพดป่นและกากถัว่เหลือง พบวา่สามารถใช้
กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนัในสูตรอาหารไดไ้ม่เกิน 30% ส่งผลให้
แพะมีการเจริญเติบโต น ้ าหนกัซาก และสัดส่วนของเน้ือ:กระดูก
ใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีไดรั้บอาหารขน้ท่ีไม่มีกากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ ามนั
แต่ใชต้น้ทุนต่อการเพิ่มน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต ่ากวา่อีกดว้ย 

 
 



ตัวอย่างการใช้กากปาล์มน า้มันเพือ่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 
การผสมอาหารขน้ส าหรับใช้ในโคเน้ือ โดยมีส่วนผสมของ

กากปาล์มน ้ ามนัและใช้วตัถุดิบอ่ืนๆ ตามตารางท่ี 2 ซ่ึงถ้าจะผสม
อาหาร 100 กิโลกรัม เกษตรกรสามารถใช้น ้ าหนกัของวตัถุดิบแต่ละ
ชนิดตามตารางได ้และในการผสมมีขั้นตอนดงัน้ี 

เร่ิมจากการน าเอาส่วนปลีกย่อยต่างๆ มาผสมกนัก่อน เช่น    
ยเูรีย เปลือกหอยป่น เกลือ แร่ธาตุผสม เป็นส่วนแรกแยกผสมส่วนท่ี
สอง เร่ิมจากการน าเอากากมนัผงมาผสมกบัมนัเส้นข้าวโพดบด ร า
ละเอียด และกากปาล์ม ท าการคลุกเคลา้ผสมให้กระจายตวัเขา้กนัให้
มากท่ีสุด จากนั้นน าส่วนท่ีหน่ึง คือแร่ธาตุและส่วนปลีกยอ่ย มาผสม
กบัส่วนท่ีสองให้เขา้กนัสุดทา้ยท าการผสมวตัถุดิบส่วนท่ีเปียกลงไป 
คือกากน ้ าตาลซ่ึงเป็นของเหลวจึงตอ้งท าให้มีการกระจายตวัให้มาก
ท่ีสุดในส่วนผสมอาหาร ถา้หากมีเคร่ืองผสมอาหารจะท าให้วตัถุดิบ
ต่างๆ เข้ากันได้เป็นอย่างดี และง่ายต่อการผสมส าหรับสูตรท่ีใช้
ส าหรับโคขนุจะมีพลงังานมากข้ึนตามตารางท่ี 3  
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 สูตรอาหารขน้ส าหรับแม่โคเน้ือใหน้มลูก โดยใชก้ากปาลม์
เป็นส่วนผสม 
 
ล าดับที ่ วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา บาท/กก. 
1 กากมนัผง 30 5 
2 มนัเส้น 20 9 
3 ขา้วโพดบด 5 10 
4 ร าละเอียด 5 10.50 
5 กากปาลม์ 20 6 
6 ยเูรีย 2 12 
7 เปลือกหอยป่น 1 3 
8 เกลือ 1 3 
9 แร่ธาตุผสม 0.5 20 
10 กากน ้าตาล 8 10 
รวม 100 ราคาเฉล่ีย 7 บาทต่อ กก. 
โปรตีน 17.6% พลงังาน 75% TDN 

 
 
 
 



ตารางที ่3 สูตรอาหารขน้ส าหรับโคขนุ 
 
ล าดับที ่ วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา บาท/กก. 
1 กากมนัผง 18 5 

2 มนัเส้น 40 9 

3 ขา้วโพดบด 5 10 

4 ร าละเอียด 5 10.5 

5 กากปาลม์ 19.5 6 

6 ยเูรีย 1 12 

7 เปลือกหอยป่น 1 3 

8 เกลือ 1 3 

9 แร่ธาตุผสม 0.5 20 

10 กากน ้าตาล 9 10 

รวม 100 ราคาเฉล่ีย 8 บาทต่อ กก. 
โปรตีน 14.5% พลงังาน 77% TDN   

 
สูตรอาหารขน้ส าหรับโคมีมากมายหลายสูตร ท่ียกตวัอยา่ง

มาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ีเพื่อให้ง่ายต่อการผสมโดยตัว
เกษตรกรเองตามวตัถุดิบในทอ้งถ่ินของภาคใต ้ 

 



4. กากตะกอนน ้ามนัปาลม์  
กากตะกอนน ้ ามนัปาล์ม(decanter cake) หรือชาวบา้นจะ

เรียกวา่ “ข้ีเคก้” จากการส ารวจโดย โอภาส และคณะ (2548) ในแต่ละ
โรงงานจะมีข้ีเค้กปริมาณ 1,000 ตนัต่อปี จนถึง 18,000 ตนัต่อปี
โรงงานส่วนใหญ่จะมีข้ีเคก้ในปริมาณท่ีเกิดข้ึน 1 ตนัต่อชัว่โมง จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีส าคญัเก่ียวกบัการน ามาเป็นอาหารสัตว์
ของข้ีเคก้ท่ีสุ่มจากโรงงานในภาคใตพ้บวา่มีโปรตีนหยาบ อยูใ่นระดบั
ท่ีดีคือ 14-16% CP มีไขมนัตั้งแต่ 1-12% เยื่อใย neutral detergent fibre 
(NDF) 52.2%, acid detergent fibre (ADF) 47.4% และ acid detergent 
lignin (ADL) 13.3% มีพลงังานรวม (GE) 4,175 เมกกะจูลต่อ
กิโลกรัม และพลงังานท่ีใชป้ระโยชน์ไดเ้ทียบเท่ากบัร าขา้ว ท่ีส าคญัมี
การยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ในกระเพาะหมกัของโคถึง 61% ในปัจจุบนัมี
การน าเอาข้ีเคก้ไปท าปุ๋ยหมกั ซ่ึงหากมีการใชผ้ลพลอยไดน้ี้เป็นอาหาร
สัตวก์็จะเพิ่มทางเลือกในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากยิง่ข้ึน และเป็น
การเพิ่มมูลค่าของวตัถุดิบ 

 
ภาพที ่6 กากตะกอนน ้ามนัปาลม์ 



การจดัท าแร่ธาตุผสม Urea Molasses Multi nutrient Block (UMMB)  
การใช้ข้ีเคก้ในส่วนผสมร่วมกบัแร่ธาตุปลีกยอ่ย กากน ้ าตาลและยเูรีย
ซ่ึงปกติการท า UMMB ในเมืองไทยจะมีการใช้ร าขา้วเป็นส่วนผสม
แต่ร าข้าวในภาคใต้จะมีราคาแพง   ดังนั้ นข้ีเค้กจึงสามารถน ามา
ทดแทนได้ซ่ึงนอกจากมีคุณค่าใกล้เคียงแล้วย ังมีราคาท่ีถูกกว่า
หลายเท่าตวัเช่นเดียวกนัในส่วนผสมอาหารขน้อดัเม็ดก็เป็นผลิตภณัฑ์
หน่ึงท่ีน่าจะใชก้ากตะกอนน ้ามนัปาลม์หรือข้ีเคก้น้ีมาเป็นส่วนผสมได ้
 

 
ภาพที ่7 การใหอ้าหารกอ้น UMMB เสริมส าหรับโคนม 

 
จากการทดลองกบัโคไดมี้การปรับสูตร อาหารกอ้น UMMB 

จ านวน 4 สูตร โดยปรับให้มีระดบัพลงังานและโปรตีนตามท่ีนิยมใช ้
คือ UMMB ใชก้ากน ้ าตาลผสม 20-30% ใชปู้นซีเมนต ์10% ปุ๋ยยเูรีย 
12-15% และส่วนท่ีเหลือจะใชข้ี้เคก้ และเกลือ ซ่ึงในการจดัท าอาหาร
กอ้น UMMB โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 



1. น าวตัถุดิบส่วนประกอบปลีกย่อยของอาหารท่ีใช้ปริมาณ
น้อย เช่น แร่ธาตุ เกลือ และปูนซีเมนต์ตลอดทั้งส่วนประกอบท่ีมี
ลกัษณะแหง้อ่ืนๆ ผสมกนัเขา้ใหดี้ 

2. น ายูเรียและกากน ้ าตาลผสมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันและ
น ามาผสมกบัข้ีเคก้จนเป็นเน้ือเดียวกนัก่อนผสมกบักลุ่มวตัถุดิบท่ีแห้ง
ท่ีผสมไวใ้นส่วนแรก 

3. ท าการผสมโดยวิธีการนวดส่วนผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนั
โดยใชก้ากน ้ าตาลเป็นตวัเช่ือมประสาน และเพื่อให้ส่วนผสมเขา้เป็น
เน้ือเดียวกนัดีข้ึน สามารถน าไปอดัหรือบดผ่านเคร่ืองบดเน้ือ แล้ว
น าเอาอาหารท่ีผ่านการผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนัดีแลว้น้ีไปบรรจุใน
กล่องไมแ้บบเพื่อท าการอดัให้แน่นโดยใช้การต าดว้ยแรงอดัจากคน 
การท่ีใช้ปูนซีเมนต์เป็นตวัประสานจะช่วยเพิ่มความแข็งตวัของกอ้น
เม่ืออาหารนั้นแห้งและความสวยงามของผลิตภณัฑ์ท่ีอดัมาไดข้ึ้นกบั
ความละเอียดของวตัถุดิบท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบและการอดัท่ีดี 

4. เม่ือปล่อยอาหารให้แห้งในท่ีร่มเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ก็
สามารถน ามาใช้ให้สัตวเ์ลียกินได้ตามความตอ้งการของสัตว์เค้ียว
เอ้ือง 

จากการศึกษาพบวา่สูตรการท า UMMB โดยใชข้ี้เคก้ ควรจะ
ใช้สูตรท่ีประกอบด้วยข้ีเค้ก 30% (น ้ าหนักแห้ง) ปูนซีเมนต์ 15% 
เกลือ 10% เปลือกหอยป่น 5% แร่ธาตุผสมปลีกย่อย 2% กากน ้ าตาล 
11% ยูเรีย 7% กากปาล์ม 20% มีราคากิโลกรัมละ 8 บาท การใช้กาก



ตะกอนปาล์มจากโรงงานน ้ ามนัปาล์มเป็นแหล่งวตัถุดิบในอาหาร
เสริม UMMB ไม่สามารถใช้ไดสู้งกว่า 30% เพราะมีความช้ืนสูง ท า
ให้ข้ึนรูปเป็นก้อนยาก และไม่มีความแข็งตัว ถึงแม้จะใช้ปูนเป็น
ส่วนผสมถึง 15% ในสูตร และจากการมีไขมนัเป็นส่วนประกอบสูงจึง
ท าให้การจบักบักากน ้ าตาลไดไ้ม่ดีเท่ากบัร าขา้วหรือวตัถุดิบอ่ืน จาก
การใชท่ี้ระดบั 20, 25 และ 30% โดยใชเ้ปรียบเทียบกบัโคท่ีไม่ไดรั้บ
การเสริม UMMB เลย  พบวา่ไม่มีผลต่อการกินไดข้องอาหารหยาบ
คุณภาพต ่า เช่นทางใบปาล์ม แต่การย่อยได ้ระดบัความเป็นกรด ด่าง
(pH) และ ระดบัแอมโมเนียในกระเพาะหมกั (NH3-N) ของโคท่ีไดรั้บ
อาหารเสริม UMMB มีการเพิ่มข้ึนสัมพนัธ์กบัระดบั การใชข้ี้เคก้แบบ
เส้นตรง รวมทั้งยูเรียในกระแสเลือดก็สูงตามไปดว้ย และประชากร
ของโปรตวัซวัในของเหลวจากรูเมนก็เพิ่มข้ึน  

ภาพที ่8 แสดงการจดัท าอาหารกอ้น UMMB จากข้ีเคก้ 



วธีิการผสมอาหารกอ้นส าเร็จ UMMB ท่ีมีความเขม้ขน้สูงโดยใชส่้วน
วตัถุดิบทั้งร าขา้ว และข้ีเคก้ตามตารางท่ี 4 มีวิธีการผสมตามล าดบัขั้น
ดงัน้ี 

1. ผสมส่วนท่ีมีปริมาณน้อยและแห้งก่อน เช่น เกลือ เปลือก
หอยป่น แร่ธาตุปลีกยอ่ยและยเูรีย  

2. น ากากปาล์มเน้ือใน ผสมกบักากแป้งผงหรืออาจใช้กากมนั
ส าปะหลังแห้งก็ได้ ผสมกับร าข้าวรวมทั้ งปูนซีเมนต์ด้วย 
ส่วนน้ีถือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีลักษณะแห้งและมี
ปริมาณมาก 

3. น าส่วนท่ี 1 และ 2 ผสมกนั โดยท าการผสมให้เข้ากนัและ
กระจายตวัมากท่ีสุด  

4. น าส่วนผสมท่ีมีลกัษณะเปียก เช่นกากน ้ าตาลและข้ีเคก้ ลง
ผสมให้เขา้กนักบัส่วนท่ีเป็นวตัถุดิบในขอ้ 3 ท่ีผสมเขา้กนัดี
แลว้ใช้มือบีบนวดให้ส่วนของกากน ้ าตาลและข้ีเคก้เขา้ผสม
กบัส่วนท่ีแหง้ 

5. น าส่วนผสมท่ีได้ในข้อ 5 ไปเข้าเคร่ืองบดเน้ือ หรือเคร่ือง
อดัเม็ดอาหารเพื่อให้ส่วนของวตัถุดิบและกากน ้ าตาลเขา้เป็น
เน้ือเดียวกนัและเหนียวมากท่ีสุด โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะเป็น
เม็ดหรือไม่ เพียงต้องการบีบให้กากน ้ าตาลเข้าไปอยู่ใน
ส่วนผสมท่ีแหง้และมีกบัปูนซีเมนตใ์หม้ากท่ีสุด 



6. น าส่วนท่ีผ่านการบีบหรืออดัผ่านเคร่ืองบดเน้ือมาอดัลงใน
แบบท่ีเตรียมเอาไว้ และท าการอัดให้เป็นก้อน  จะพบว่า
อาหารกอ้น UMMB เป็นเน้ือเดียวกนัมากข้ึนเม่ือผ่านเคร่ือง
บดเน้ือ  

ตารางที ่4 แสดงสูตรอาหารกอ้น UMMB ท่ีมีการใชก้ากปาลม์เน้ือใน
ผสม 
 
ล าดับที ่ รายการ น า้หนัก 

1 กากปาลม์เน้ือใน 10 
2 กากแป้งผล หรือกากมนัส าปะหลงั 10 
3 ร าขา้ว 10 
4 เปลือกหอยป่น 5 
5 เกลือ 10 
6 ปูนซีเมนต ์ 7 
7 แร่ธาตุปลีกยอ่ย 1 
8 ยเูรีย 5 
9 กากน ้าตาล 22 
10 ข้ีเคก้ (น ้าหนกัสด) 20 

รวม 100 
ราคา 5.70 บาท ต่อ กก. 



องค์ความรู้ที ่3 
 

การน าเทคโนโลยชีีวภาพมาใช้ในการผลติอาหารสัตว์ โดยการ
ท าอาหารหมัก 
 

การท่ีเลือกส่งเสริมท าอาหารสัตว์ในรูปแบบหมักเปียก มี
สาเหตุมาจากวตัถุดิบอาหารสัตว์ท่ีเกษตรกรสามารถหาได้ในพื้นท่ี
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปเปียก และง่ายต่อการเน่าเสีย เช่นกากมะพร้าว
จากตลาด เศษเน้ือกระดูกปลา กากน ้ าเตา้หู้ ผลไมสุ้กต่างๆ ลว้นอยูใ่น
รูปเปียก ซ่ึงปกติแล้วเกษตรกรท่ีน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์จะตอ้งใช้
สดๆ ใหห้มดทนัที และจะเก็บมาใชไ้ดว้นัต่อวนัเพราะเก็บรักษาไม่ได ้

ดงันั้นจะเห็นว่าปัญหาท่ีเกษตรกรขาดอยู่ส่วนหน่ึงคือองค์
ความรู้ในการใชท้รัพยากรจากผลพลอยไดเ้หล่าน้ี รวมไปถึงผลพลอย
ไดจ้ากในสวน ไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นท่ี ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผลพลอยไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตรของตนเองอยูด่ว้ย การ
น าผลงานวจิยัมาถ่ายทอดเทคโนโลยีไดเ้นน้เร่ืองการใชจุ้ลินทรีย ์เร่ือง
อาหารสัตว์ และเร่ืองปุ๋ยอินทรีย์ จึงจัดอยู่ในรูปการด าเนินการ
พฒันาการเกษตรกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ระบบการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรแบบต่อเน่ืองในชุมชนต่างๆ 
 
 



การรักษาสภาพของอาหารสัตว์โดยการใช้จุลนิทรีย์ 
ได้มีการใช้จุลินทรียเ์พื่อรักษาสภาพของอาหารของคนบาง

ตวัอยา่ง เช่น เช้ือ Lactobacillus ท่ีช่วยในการรักษาปลาหรือเน้ือเพื่อ
เป็นผลิตภณัฑ์อาหารหมกั และในส่วนของอาหารสัตวน์านมาแลว้มี
การถนอมรักษาอาหารสัตวโ์ดยการหมกัหญา้โดยใช้จุลินทรียเ์สริม
ร่วมกบัเอ็นไซม์บางตวัเพื่อกระตุน้ให้พืชท่ีหมกัปล่อยน ้ าตาลออกมา
เพื่อเพิ่มปริมาณกรดจากการหมกัโดยจุลินทรีย ์(กรดแลคติค) 

นอกจากน้ีในการหมกัหญา้สด เพื่อให้ไดผ้ลดีและเพื่อความ
ปลอดภยัในการเก็บรักษาไวใ้หไ้ดน้านบางทีก็จะมีการเติมสารป้องกนั
การออกซิเดชัน่ (antioxidant) ซ่ึงถา้การหมกัหญา้สดไม่ดีพออาจจะท า
ให้เกิดการเสียหายจากเช้ือราโดยเฉพาะระดบั pH ไม่ลดต ่าลงมาใน
ระดบัท่ีเหมาะสมจะท าให้ตวัเช้ือ Clostridium เจริญเติบโตไดแ้ละจะ
ส่งผลเสียต่อคุณค่าทางโภชนาการทางหญา้ลดลง ความน่ากินลดลง
เพราะโปรตีนแตกตวั ไปเป็นแอมโมเนียและกรดบริวไทริก การใช้
วิทยาการทางเทคโนโลยีทางชีวภาพต่าง ๆ จึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีส าคญั 
เช่น 
 
การเสริมเช้ือยสีต์  

ปัจจุบนัความสนใจการใชส้ารเสริมอาหารประเภท  probiot-
ics  ในการปรับปรุงการให้ผลผลิตของสัตวเ์ล้ียงมีมากข้ึน  โดยเฉพาะ
ในสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองนั้นมีการน าใชเ้ช้ือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae  



และยงัใชเ้ช้ือรา  Aspergillus oryzae ในการหมกัอาหารการใชย้ีสตมี์
ชีวิตในอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองนั้น พบว่าสามารถปรับปรุงปริมาณการ
กินได ้เพิ่มปริมาณน ้ านมในโคนม ส่วนในโคเพศผูต้อนนั้นสามารถ
เพิ่มน ้ าหนกัเฉล่ียต่อวนัไดสู้งข้ึน แตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่ไดเ้สริมยีสต์
ในอาหาร และส่งผลต่อสมรรถนะการผลิต  

กิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ไดก้บัเกษตรกร มีหลายกิจกรรม
ยอ่ยขององคค์วามรู้ท่ี 3 เช่น 

กิจกรรมการขยายเช้ือจุลินทรีย ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการเป็น
หัวเช้ือจุลินทรีย์ใช้ผสมในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มการย่อยได้และเพิ่ม
คุณประโยชน์ในทางเดินอาหารของสัตว ์(probiotic) 

กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว ์ในเชิงเทคโนโลยีชีวภาพและ
อาหารอินทรีย ์โดยใชท้รัพยากรในพื้นท่ีเพื่อลดตน้ทุนการเล้ียงสัตว ์

กิจกรรมการผลิต ปุ๋ย อินทรีย์ว ัต ถุจากมูลสัตว์  ในเ ชิ ง
เทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรอินทรีย ์โดยใช้ทรัพยากรในพื้นท่ี
เพื่อลดตน้ทุนการปลูกพืช กิจกรรมการจดัการของเสียในชุมชนใน
รูปแบบเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน ามาร่วมกบัมูลสัตวใ์นการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์เป็นตน้ 
 
 
 



3.1 กจิกรรมการขยายเช้ือจุลินทรีย์ ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ และ
เป็นหัวเช้ือจุลนิทรีย์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ 

 
จุลินทรีย ์EMc หมายถึง กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีทั้งยีสต ์แบคทีเรีย 

และเช้ือราท่ีมีประโยชน์ ในการช่วยปรับปรุงระบบทางเดินอาหาร
ของสัตว ์โดยการรวมเอาจุลินทรียจ์ากกระเพาะของสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองจาก
การศึกษาวิจยัมาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงพบว่าสามารถใช้
ปรับสภาพของส่ิงแวดลอ้ม น ้ าเสีย ตลอดทั้งช่วยในการยอ่ยสลายเยื่อ
ใย เหมาะต่อการน าไปใช้เป็นหวัเช้ือจุลินทรียย์อ่ยอินทรียวตัถุในการ
ท าปุ๋ยอินทรีย ์เพราะ EMc คือ effective microorganism for cellulose 
digestion ท่ีไดจ้ากกลุ่มจุลินทรียจ์ากทางเดินอาหารของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 
จากการศึกษาวิจยัพบวา่สามารถเป็น probiotic และทนต่อสภาพความ
ร้อนและส่ิงแวดล้อมในการหมกัย่อยในกองปุ๋ยหมกัได ้ถึงแมไ้ม่ใช่
สภาพในทางเดินอาหารท่ีเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม (anaerobic) 
เพราะได้คดัเลือกกลุ่มจุลินทรียท่ี์ใช้อากาศได้โดยกระบวนการเล้ียง
เช้ือท่ีใชอุ้ณหภูมิหอ้งทดลองแลว้ 

ขั้นตอนที่ 1 ใช้ EMc จ านวน 300 กรัม ละลายลงในน ้ า
สะอาดปริมาตร 100 ลิตร ท าการคนใหจุ้ลินทรียก์ระจายตวัมากท่ีสุด 

ขั้นตอนที ่2 เติมกากน ้าตาลลงไปผสมในปริมาณ 20 กิโลกรัม 
คนใหก้ากน ้าตาลละลายและผสมกบัจุลินทรียใ์หม้ากท่ีสุด ตามรูปท่ี 9 



ขั้นตอนที่ 3 ท าการปล่อยให้จุลินทรียเ์จริญเติบโตภายในถงั
ผสม หลงัจาก 1-2 ชัว่โมง จะเร่ิมเห็นฟองอากาศและการเคล่ือนไหว
เกิดข้ึนในน ้าหมกัจุลินทรีย ์(ตามภาพท่ี 10) 

 
ภาพที ่9 การผสมหวัเช้ือจุลินทรีย ์EMc กบัน ้าและกากน ้าตาล 

 
ภาพที ่10  จุลินทรียเ์ร่ิมเจริญเติบโตในสารละลายกากน ้าตาล 

 
ขั้นตอนที่ 4 น าส่วนจุลินทรียท่ี์เจริญเติบโตในสารละลาย

กากน ้ าตาลน้ีไปเทราดหญา้ หรือฟางขา้วในช่วงท่ีให้อาหารสัตว ์หรือ



ใช้ผสมอาหารหมัก โดยเน้นว ัตถุดิบราคาไม่แพงในพื้นท่ีของ
เกษตรกรมาเป็นส่วนผสม ตลอดทั้งใช้หัวเช้ือน้ีไปหมกัวตัถุดิบท่ีมี
โปรตีนสูงในการน ามาผสมอาหารสัตว์ หรือท าหัวเช้ือปุ๋ยอินทรีย์
ต่อไปได ้ หรือหากใช้น ้ าหมกัจุลินทรียไ์ม่หมดให้น าไปเก็บในถงัท่ีมี
ฝาปากแคบ เปิดปากถังให้มีรูระบายแก๊ส เป็นเวลา 1 เดือน การกิน
อาหารหรือกากน ้ าตาลเร่ิมจะหมด จุลินทรีย์จะพักตัว เกษตรกร
สามารถน ามาบรรจุแกลลอนเก็บไวใ้ชไ้ด ้ ซ่ึงน ้ าหมกัหวัเช้ือ EMc น้ี
ควรเก็บไวใ้นอุณหภูมิห้อง ในท่ีร่ม เม่ือใช้ไม่หมดให้ปิดฝาให้สนิท 
การตรวจสอบคุณภาพ เกษตรกรสามารถดมกล่ินท่ีหมกัจะมีกล่ินหอม 
และยงัคงสภาพท่ีเป็นกรด ถือวา่หวัเช้ือยงัสามารถใชง้านได ้ส่วนการ
น าไปใชป้ระโยชน์สามารถใชใ้นการผสมเป็นมนัหมกัยสีต ์
ผสมวตัถุดิบอ่ืนๆ เป็นอาหารสัตว์ในรูปอาหารหมักเปียก รวมทั้ ง
ท าอาหารผสมเสร็จในรูปหมกัเปียก (fermented total mixed ration) 
หรือน าไปราดบนกองวสัดุท าปุ๋ยหมกั ในรูปของเหลวน้ีเรียกว่า น ้ า
หมกัหวัเช้ือ EMc 
 
3.2 กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้
ทรัพยากรในพืน้ทีเ่พือ่ลดต้นทุนการเลีย้งสัตว์ 
 

การท าปลาหมกั กุ้งหมกัเพื่อเก็บไวใ้ช้เป็นส่วนผสมอาหาร
สัตว ์หรือหมกัต่อเพื่อเป็นหวัเช้ือผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ขม้ขน้ ตามภาพท่ี 11 



 
ภาพที ่11 เศษปลาและกุง้จากโรงงานอุตสาหกรรมและการประมง 

 
ในพื้นท่ีเกษตรกรอาจพบว่ามีปลาท่ีเล้ียงในกระชังตายเป็นบาง

ช่วงจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงปรับเปล่ียนน ้ า หรือมีเศษปลา เศษหัว
กุง้จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโครงไก่ ไส้ไก่ และเคร่ืองในสัตว ์
สามารถน ามาหมกัยอ่ยไวใ้ชป้ระโยชน์ เพราะวตัถุดิบท่ีมีโปรตีนสูงจะ
ให้ธาตุ N ในปริมาณสูง และยงัมีฮอร์โมนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะส าหรับพืช 
นอกจากผลพลอยได้จากสัตวแ์ล้วผลพลอยได้จากพืช เช่นกากเตา้หู ้
กากถัว่เหลือง ก็สามารถน ามาแยกหมกัได ้โดยใชอ้ตัราส่วนดงัน้ี 

1. ใชน้ ้ าหมกัหวัเช้ือ EMc ท่ีจดัท าในกิจกรรมท่ี 1 มาผสมให้เขา้
กนัในอตัราส่วน คร่ึงต่อคร่ึง พร้อมกบับรรจุในถงัหมกัใช้พลาสติก
คลุมปิดฝาโดยให้มีการระบายอากาศหรือแก๊สได้  หรือเกษตรกร



สามารถบรรจุถุงพลาสติกหนา 2 ชั้น และสวมกระสอบปุ๋ยเป็นถุงนอก 
มดัปากและเก็บไวใ้ชไ้ด ้

2. ในกรณีท่ีหมกัใส่ถงัขนาด 100 ลิตร ในวนัท่ี 4-5 ให้น าน ้ าส้ม
ควนัไมม้าเทราดส่วนบนของถงัประมาณ 1 แกว้น ้ าด่ืม ซ่ึงน ้ าส้มควนั
ไม้มีประโยชน์ในการลดกล่ิน และช่วยตรึงแก๊สท่ีเกิดข้ึนจากถังท่ี
ระเหยผ่านข้ึนมาด้านบน และยงัเป็นกรดธรรมชาติท่ีจะช่วยในการ
ยอ่ยเศษเน้ือปลา กุง้ต่อไปได ้ 
 

 
ภาพที ่12 น ้าส้มควนัไมข้นาดบรรจุ 1 ลิตร 

 



ปกติน ้ าส้มควนัไม้มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้ งช่วยดูดซับ   
ตรึงกล่ินเหม็นช่วยก าจดัเช้ือโรค ก าจดัและขบัไล่แมลง มด ปลวก 
และหนูได ้ในการน ามาผสมในวตัถุดิบผสมอาหารยงัมีประโยชน์ต่อ
ระบบการยอ่ยสลาย และมีผลดีต่อระบบทางเดินอาหารของสัตว ์หาก
น าไปผสมในน ้าหมกัท าหวัเช้ือปุ๋ยยงัสามารถเพิ่มฮอร์โมนและแร่ธาตุ
ส าหรับพืชไดอี้กดว้ย 

 

 
ภาพที ่13 เน้ือปลาและหวักุง้ท่ีผา่นการหมกัสมบูรณ์แลว้สามารถใช้

เป็นหวัเช้ือผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ขม้ขน้ได ้
 
ปลาหมกันอกจากน าไปใชผ้สมในปุ๋ยอินทรียแ์ลว้ยงัสามารถ

ละลายน ้ าฉีดพ่นรอบโคนตน้พืชต่างๆ  หรือเจือจางตามค าแนะน าใน
อตัรา 1 ลิตรต่อน ้า 50-100 ลิตรในการฉีดพ่นทางใบ หรือหากเน้ือปลา



มีการหมกัท่ีสะอาดตามวิธีการสามารถน าไปผสมอาหารสัตวไ์ด้ใน
ส่วนผสม 10%  หรือตามระดบัโปรตีนท่ีตอ้งการ นอกจากการหมกั
ปลาแลว้ เศษผลไม ้และเศษอาหารในครัวเรือนก็สามารถน ามาหมกั
ไดใ้นวธีิการเช่นเดียวกนัเพื่อน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพหรือผสม
กบัน ้าหมกัปลาอยา่งละคร่ึงในการเป็นหวัปุ๋ยอินทรียผ์สมต่อไป 

 

 
ภาพที ่14  กากถัว่เหลืองจากการท าน ้าเตา้หู้ 
ท่ีน ามาหมกัไวใ้ช ้ผสมอาหารหมกัเปียก 

 
3.3 การท ากากถั่วเหลอืงหมักจุลนิทรีย์เพือ่ใช้เป็นอาหารสัตว์และปุ๋ย
อนิทรีย์ 

กากถัว่เหลืองจากการท าน ้ าเตา้หู้หรือกากมะพร้าวหลังบีบ
กะทิ ก็สามารถน ามาหมกักับน ้ าหมกัหัวเช้ือ EMc ท่ีเตรียมได้ใน
กิจกรรมท่ี 1 เก็บไวใ้ชเ้ป็นส่วนผสมวตัถุดิบอาหารสัตวแ์ละหวัเช้ือปุ๋ย
อินทรียไ์ด ้โดยมีวธีิการท าดงัน้ี 



ขั้นตอนที ่1 เตรียมถงัพลาสติกขนาด 100 ลิตร (หรือใชข้นาด
ใหญ่กว่า  หรือเล็กกว่า น้ีก็ได้ แต่ต้องปรับปริมาณวัตถุดิบตาม
อัตราส่วนในการหมักตามความจุของถัง) เติมกากถั่วเหลือง 60 
กิโลกรัม และใชท้่อ PVC เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 น้ิว แทงลงตรงกลางให้
เป็นรูจนถึงกน้ถงั 

ขั้นตอนที่ 2 เติมหวัเช้ือจุลินทรียท่ี์มีการละลายในกากน ้ าตาล
และน ้ าแล้วตามวิธีการเตรียม EMc ในกิจกรรมท่ี 1  โดยใช้หัวเช้ือ
ปริมาณ 10 ลิตร ผสมกากน ้ าตาล 10 ลิตร เทลงในถงั และปล่อยให้ถงั
ส่วนบนมีพื้นท่ีวา่งประมาณ 20 ลิตร เพื่อไม่ใหก้ากถัว่เหลืองท่ีหมกัไม่
ลน้ออก  

ขั้นตอนที่ 3 ใช้พลาสติกปิดฝาถงัใช้ยางหรือเชือกรัดปากถงั 
ไม่ควรปิดฝาใหส้นิทมาก   

*หากจะหมกัเพื่อใช้เป็นอาหารสัตวค์วรหมกัในถุงหนาปิด
สนิทไม่ให้อากาศเขา้ได ้ใช้ส่วนผสมอ่ืนๆ เขา้ไปด้วยให้มีความช้ืน
ลดลง เช่น นอกจากกากถัง่เหลืองเปียก หรือกากมะพร้าว 60 % ใชก้าก
มนัแห้ง 30%  ร าขา้ว 8%  เกลือ 1% เปลือกหอยป่น 1% หลงัการหมกั 
10 ว ันข้ึนไปสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์  ถือเป็นการ
เพาะเล้ียงเช้ือจุลินทรียใ์ห้มีจ  านวนมากข้ึนในวิธีการหมกัเช่นน้ี และ
ส าหรับคนท่ีจะน าไปใช้ผสมอาหารหมกัต่อสามารถใช้อาหารเดิมน้ี 
5% ผสมแทนหวัเช้ือจุลินทรียใ์นอาหารใหม่ไดเ้ลย 

 



3.4  การท ากากมันหมักจุลนิทรีย์สูตรคุณภาพสูง 
ปกติกากมันหมักยีสต์เป็นอาหารสัตว์ท่ีจัดท าในภาค

อีสาน เพราะมีงานวิจยัรองรับการน าเอากากมนัส าปะหลงัซ่ึงเป็นผล
พลอยไดจ้ากโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายมาใช้เป็น
อาหารสัตว์เพื่อลดตน้ทุน ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตต่้างให้ความ
สนใจท่ีจะใชห้รืออยากผลิตใชเ้อง แต่เพื่อความเหมาะสมจึงควรมีการ
ใชท้รัพยากรวตัถุดิบอาหารสัตวข์องภาคใตเ้พิ่มเติมเขา้ไปดว้ยเพื่อเป็น
การลดตน้ทุนและเป็นการใชท้รัพยากรของตนเองใหม้ากยิง่ข้ึน  

 
ขั้นตอนการท า 
1.เตรียมน ้ าหมกัหวัเช้ือ EMc ในกิจกรรมท่ี 1 ไวอ้ยา่งนอ้ย 3 

ชัว่โมงให้เช้ือจุลินทรียเ์จริญเพิ่มจ านวนจากการกินกากน ้ าตาลให้มาก
ท่ีสุด 

2.ท าการชั่งกากมนัส าปะหลงัแห้งในปริมาณ 40% ในสูตร
ก่อนจดัท ามนัหมกัยสีตด์งัภาพท่ี 15 

 
ภาพที ่15  กากมนัแหง้ท่ีกลุ่มเกษตรกรน ามาใช ้



3. ท าการชัง่กากปาล์มเน้ือใน ซ่ึงมีโปรตีนในระดบั 18% โดย
เลือกซ้ือจากโรงงานท่ีไม่พบวา่มีกะลาปาล์มปะปนมาดว้ยจะท าให้ได้
กากปาล์มท่ีมีคุณภาพเหมาะจะน ามาใช้ในการเล้ียงสัตว ์ ในสูตรใช้
กากปาลม์เน้ือในปริมาณ 30% สูตร  

4.ใชก้ากถัว่เหลืองหมกัท่ีเก็บไวใ้นกิจกรรมท่ี 2.2 หรือหากมี
สดๆ ไม่ผา่นการหมกัก็สามารถใช้ผสมไดเ้ลยโดยใชใ้นปริมาณ 10% 
ในสูตร ซ่ึงถา้คิดเป็นน ้าหนกัสดก็ใชเ้ป็นน ้าหนกัสองเท่าตวั (แทนท่ีจะ
ใช ้20 กิโลกรัมใน 100 กิโลกรัม ก็ใช ้40 กิโลกรัมน ้าหนกัสด) 

5.ผสมร าข้าวละเอียด ซ่ึงจะท าให้ได้โปรตีนและวิตามินบี 
และวติามินเอ ในอาหารโดยในสูตรใช ้10%  

6.ผสมน ้ ามนัปาล์มดิบ ซ่ึงท าให้ไดท้ั้งพลงังานและวิตามิน เอ 
และวิตามิน อี สูง จากแคโรทีนอย สารสีเหลืองในน ้ ามนัปาล์มดิบ 
โดยใชใ้นปริมาณ 2.5% ในสูตร 

7.ใช้เปลือกหอยป่น ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีหาได้ง่ายและราคาถูก
ในพื้นท่ีภาคใต ้ในปริมาณ 1% ในสูตร  และใช้แร่ธาตุปลีกย่อยท่ี
เป็นพรีมิกส์ผสม 0.5% ในสูตรเพื่อปรับแร่ธาตุใหส้มดุล 

8.ใชเ้กลือทะเลผสมในปริมาณ 0.5% ในสูตร 
9.ใชป้ลาหมกัผสมลงไปในอตัราส่วนคร่ึงต่อคร่ึงของกากถัว่

เหลืองหมกั เพื่อให้ไดโ้ปรตีนจากทั้งวตัถุดิบพืช และสัตว ์ โดยเฉพาะ
ในกรณีเล้ียงหมู  เป็ดไข่และไก่ไข่  ท่ีตอ้งการโปรตีนระดบัสูง   



10.ในบางคร้ังท่ีมีขา้วสารตกเกรด หรือมีขา้วมอดกินจากร้าน
ขายขา้วในพื้นท่ีก็จะน ามาใชใ้นปริมาณ 20% โดยท าการลดกากมนั
ส าปะหลงัลงจาก 40% ใหเ้หลือ 20% แลว้ใชข้า้วสารตกเกรดแทน 

11.น าวตัถุดิบทุกอยา่งลงผสมในเคร่ืองผสมอาหารแบบนอน 
หรือถา้เกษตรกรผสมคร้ังละไม่มากก็สามารถใชจ้อบคลุกผสมบนพื้น
ปูนไดเ้ลยใชเ้วลาผสมให้เขา้กนัประมาณ 10 นาที จนวตัถุดิบทุกอยา่ง
เขา้กนัดี 

12.ท าการเติมน ้ าหมกั EMc ลงไปในเคร่ืองผสมอาหารใน
ปริมาณคร่ึงหน่ึงของน ้ าหนักวตัถุดิบท่ีผสมไวแ้ล้ว เช่นในสูตร 100 
กิโลกรัม ก็เติมน ้าหมกัจุลินทรีย ์EMc ลงไป 50 ลิตร ท าการผสมต่อใช้
มือก าดูส่วนผสมโดยให้มีความช้ืน ก าแลว้มีน ้ าออกมาแต่ไม่หยดลง
พื้นเป็นอนัวา่มีความช้ืนเหมาะสมท่ีเช้ือจุลินทรียจ์ะเดินในอาหารหมกั
ต่อไป  

13. เ ม่ือท าการผสมเข้ากันดีแล้วให้น าอาหารหมัก ท่ี มี
ส่วนผสมครบตามสูตรมาบรรจุกระสอบโดยจะต้องมีถุงในท่ีหนา
ประมาณ 80 ไมครอน ท าการชัง่น ้ าหนกัโดยสามารถบรรจุกระสอบ
ละ 30 กิโลกรัม จะก าลงัมีน ้าหนกัพอดีกบัการขนยา้ย ดงัภาพท่ี 16 



 
ภาพที ่16 การท ากากมนัหมกัยสีตศ์รีวชิยัแบบบรรจุกระสอบ 

 
14.ท าการมดัปากถุงดา้นในใหดี้ดว้ยเชือกฟาง ก่อนท าการเยบ็

กระสอบดงัภาพท่ี 17 

 
ภาพที ่17 ท าการมดัปากถุงในและเยบ็กระสอบ 

ก่อนน าไปจดัเก็บใหเ้กิดการหมกัต่อ 
 
หากเกษตรกรไม่มีวตัถุดิบตวัใดในสูตรดงักล่าวก็สามารถเพิ่ม

กากมนัแห้งข้ึนมาได้เพื่อใช้ทดแทน แต่ระดับโปรตีนอาจจะลดลง 
และอาจได้โปรตีนท่ีเกิดจากจุลินทรียท่ี์เจริญเติบโตในช่วงการหมกั



เท่านั้น อาหารอาจจะมีโปรตีนในระดบัประมาณ 10-15% หากไม่มี
การเติม กากปาลม์ กากถัว่เหลืองหมกั หรือปลาหมกั ตามวธีิการท าน้ี  
 
3.5 การใช้กากมันหมักจุลินทรีย์เพื่อผลิตอาหารผสมเสร็จ TMR  (to-
tal mixed ration)  

ในการเล้ียงโคเน้ือ โคนม และแพะ เกษตรกรจะนิยมใช้
หญา้ หรือฟางขา้วเป็นอาหารหยาบและมีการแยกให้อาหารขน้ในช่วง
เช้าและเย็น ในเชิงวิชาการได้มีการน าเอาอาหารหยาบมาผสมกับ
อาหารขน้ในอตัราส่วนท่ีรวมกนัแลว้ไดป้ริมาณโปรตีนและพลงังาน
ตรงตามท่ีสัตวต์อ้งการ โดยไม่ตอ้งแยกใหส้ัตวกิ์น  
 
วธีิการท าอาหารผสมเสร็จ TMR จากอาหารมนัหมกัจุลินทรีย ์

1.เกษตรกรสามารถน าเอาหญ้าเนเปียร์สดหรือเศษผกัจาก
ตลาดท่ีมีอยู่มากมายมาหมกัผสมกับกากมันหมักจุลินทรีย์ท่ีท าใน
หวัขอ้ 2.3 แลว้ ในอตัราส่วนกากมนัหมกัจุลินทรีย ์60 กิโลกรัม และ
ใช้ผกัหรือหญา้สับ 40 กิโลกรัม มาบดผสมกนัในเคร่ืองผสมอาหาร
และใส่กระสอบท าการมดัปากถุงดา้นในให้ดีไม่ให้อากาศเขา้ไปได ้
และท าการหมกัไวเ้ป็นเวลา 20 วนัข้ึนไป จะสามารถน ามาเล้ียงหมูทั้ง
แม่หมูและหมูขุนไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งเป็ดเน้ือ เป็ดไข่  แต่กล่ินของ
ผกับดท่ีน ามาผสมน้ีโคและแพะจะไม่ค่อยชอบกินเม่ือเทียบกบัการ



ผสมกบัหญา้ ในแพะสามารถผสมกบัใบกระถินสดหรือหญา้สดแลว้
หมกัไวใ้หกิ้นไดเ้ช่นเดียวกนั  

2.ในการใช้หญา้เนเปียร์สับและทางใบปาล์มเป็นส่วนผสม
กบัอาหารกากมนัหมกัจุลินทรียน้ี์ เพื่อใชใ้นการเล้ียงโคและแพะ (ไม่
ควรใช้เล้ียงสุกร หรือเป็ด ไก่ เพราะทางใบปาล์มยอ่ยยากกวา่หญา้ใน
ขอ้ 1)  มีวธีิการท าคือ เร่ิมจากการสับหญา้หรือทางใบปาล์มให้มีขนาด
ประมาณ 2-3 น้ิว ส่วนทางใบปาล์มหากสับเล็กกว่าน้ีไดจ้ะดี แต่ไม่
ควรสับให้ละเอียดเป็นผง เพราะเยื่อใยขนาดท่ีพอดีไม่ใหญ่หรือเล็ก
เกินไปจะท าใหก้ระเพาะของโคและแพะยงัท างานบีบตวัไดดี้ มีผลต่อ
การเค้ียวเอ้ือง กระตุน้การท างานของกระเพาะ และส่งผลให้สุขภาพ
สัตวดี์ข้ึนดว้ย  

3.จากนั้นน าส่วนอาหารหยาบท่ีสับแลว้มาผสมให้เขา้กนัโดย
ใชอ้ตัราส่วนระหวา่งอาหารกากมนัหมกัจุลินทรียก์บัหญา้หรือทางใบ
ปาล์มในอตัราส่วน  50:50 ส าหรับแม่ววั  หรือแม่แพะ แต่หากเป็นววั
ขุนและแพะขุนให้ใชอ้ตัราส่วน 70:30  และในช่วงทา้ยก่อนส่งตลาด
สองสัปดาห์สามารถใชอ้ตัราส่วน 90:10 จนกระทัง่ขาย ซ่ึงอตัราส่วน
ระหวา่งอาหารกากมนัหมกัจุลินทรียก์บัอาหารหยาบท่ีท าการผสมจะ
หมายถึงความเขม้ขน้ของโภชนะท่ีมากข้ึนตามอตัราส่วนของอาหาร
กากมนัหมกัจุลินทรียท่ี์ใช ้โดยยงัคงอาหารหยาบในสูตร TMR เอาไว้
เพื่อใหก้ระเพาะของสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองไดท้  างานตามหนา้ท่ี 



4.การผสมอาหาร TMR ในปริมาณท่ีไม่มากสามารถผสมให้
เขา้กนัดว้ยการคลุกโดยใชจ้อบหรือพลัว่ ตามท่ีเกษตรกรมี แต่ถา้ท าใน
ปริมาณมากๆ อาจจะตอ้งใชเ้คร่ืองผสมอาหาร TMR หรือเคร่ืองผสม
อาหารแบบแนวนอนก็ใช้ได ้แต่ตอ้งผสมทีละไม่มากเพราะหญา้และ
ทางใบปาลม์จะไปพนักบัแกนผสมอาหารสัตวท่ี์ใชท้ัว่ๆ ไป ท าให้เกิด
ปัญหาเคร่ืองช ารุดเสียหายหรือไม่ไดอ้ตัราส่วนของอาหารกระจายตวั
ตามตอ้งการ 

5.หลงัจากท าการผสมให้เขา้กนัดี เกษตรกรสามารถน าไปใช้
เล้ียงสัตวไ์ด้เลย หรือใส่ถงัปิดฝาให้สนิทให้เกิดการหมกัต่อ หรือใส่
กระสอบท่ีมีถุงในเหมือนท าอาหารกากมนัหมกัจุลินทรีย ์มดัปากถุง
ใหแ้น่น ดงัภาพท่ี 18 และเก็บไวใ้ชต่้อไป 
 

 
ภาพที ่18 อาหารผสมเสร็จ TMR ท่ีท าจากอาหาร 

กากมนัหมกัจุลินทรียแ์ละทางใบปาลม์ 



 
3.6 การผลติอาหารก้อน UMMB เสริมส าหรับโคและแพะ 

การใชอ้าหารกากมนัหมกัจุลินทรียเ์ป็นส่วนผสมอาหารกอ้น 
UMMB  ด าเนินการดงัน้ี 

1.ใช้อาหารกากมันหมักจุลินทรีย์ท่ีผ่านการหมักมาแล้ว 
มากกว่า 10 วนัมาท าการผสม  ใช้ปริมาณ 60 กิโลกรัม มาเทลงใน
กระบะผสมปูน ดังภาพท่ี 19 หรือหากมีเคร่ืองผสมอาหารแบบ
แนวนอนก็ใชไ้ด ้

 
ภาพที ่19 การผสมอาหารเสริม UMMB  

ในกระบะผสมปูน 
2. ใชปุ๋้ยยเูรีย (46-0-0) ชนิดเม็ดโฟมขนาดเล็ก เทลงผสมใน

ปริมาณ 7 กิโลกรัม แลว้คนใหก้ระจายตวัมากท่ีสุด 
3. เทปูนซีเมนตท่ี์ใชท้  าบา้นลงไปผสมในปริมาณ 7 กิโลกรัม  
4. เทเกลือลงไปผสมในปริมาณ 4 กิโลกรัม 



5.  เ ม่ือผสมให้ เข้ากันดีแล้ว  ชั่งกากน ้ าตาลปริมาณ 20 
กิโลกรัม เทราดลงไปผสมพร้อมใชมื้อบีบ คลุกให้เขา้เป็นเน้ือเดียวกนั 
ดงัภาพท่ี 20 
 

 
ภาพที ่20 เกษตรกรท าการผสมอาหารกอ้น UMMB  

โดยใชมื้อคลุกผสม 
6. เม่ือท าการคลุกผสมเขา้กนัดีแลว้ให้น าไปอดัลงในกระถาง 

หรือแบบท่ีไดข้นาดพอเหมาะท่ีจะน าไปวางในรางอาหารของโคและ
แพะ โดยตอ้งปล่อยไวใ้หอ้าหารน้ีแข็งตวัประมาณ 5-7 วนัจึงน าไปให้
สัตว์เลียกิน ซ่ึงการท่ีอาหารเป็นก้อนแข็งจะท าให้สัตว์ไม่กดักินใน
ปริมาณมากคร้ังเดียวแต่จะเลียกิน เพราะในอาหารมียูเรียปริมาณสูง
กวา่อาหารทัว่ไป การจดัท าเป็นกอ้นอาจอดัลงในกระถางท่ีท าจากลอ้
รถยนตจ์ะดีในเร่ืองการทนทานดงัภาพท่ี 21 

 



 
ภาพที ่21 อาหารกอ้น UMMB ท่ีมีส่วนผสมของกากมนัหมกัจุลินทรีย ์ 

 
เกษตรกรสามารถน าอาหารกอ้น UMMB ก่อนท่ีจะท าการอดั

เป็นกอ้นมาท าการอดัเมด็ โดยใชเ้คร่ืองบดเน้ือทัว่ไป เลือกขนาดของรู
ท่ีมี เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3-4  มิลลิเมตร  ท าการอดัเม็ดออกมาและตากให้
แห้ง เรียกวา่ อาหารเริม UMMP หรือ Urea molasses multinutrient 
pellet ซ่ึงหลงัจากตากหรือผึ่งลมให้แห้งแลว้เกษตรกรสามาถน าไป
เสริมลงบนอาหารข้นท่ีให้โคหรือแพะกิน โคนมหรือโคเน้ือจะกิน
ปกติวนัละ 500 กรัม  แพะกิน 200 กรัมโดยแบ่งให้ในช่วงเชา้ และเยน็
ช่วงละคร่ึง จะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารอ่ืนๆ ไดดี้ข้ึน ให้
ผลผลิตทั้งการเจริญเติบโตหรือเน้ือและนมดีข้ึน แต่อาหารชนิดน้ีห้าม
น าไปให้หมู หรือเป็ด ไก่ กินเด็ดขาด จากส่วนผสมท่ีมียูเรียอยูด่ว้ยจะ
ใชไ้ม่ไดใ้นสัตวก์ระเพาะเด่ียว 



องค์ความรู้ที ่4 
 
การท าปุ๋ยหมักและน า้หมักชีวภาพ 

ปัจจยัท่ีส าคญัของการพฒันาการปลูกปาล์มน ้ ามนัคือการดูแล
และจดัการเร่ืองปุ๋ยในสภาวะท่ีปุ๋ยเคมีราคาแพงการลดตน้ทุนในการ
จดัการสวนปาล์มจึงเป็นเร่ืองท่ีเกษตรกรจะตอ้งมีการด าเนินการเป็น
อนัดบัแรก เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มศกัยภาพของการผลิตใน
ขณะเดียวกนั  ซ่ึงขั้นตอนในการจดัท ามีดงัน้ี 
 
ส่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย ์

1. ปลาหมกัท่ีผา่นการหมกัยอ่ยดว้ยหวัเช้ือจุลินทรีย ์EMc ขา้ม
ปี ตามการหมกัในองคค์วามรู้ท่ี 3 

2. กากถัว่เหลือ จากการท าน ้ าเตา้หู้ หมกัดว้ยหวัเช้ือจุลินทรีย ์
EMc  ตามวิธีการหมกัในกิจกรรมท่ี 2  เช่นเดียวกนั หรือใชผ้ลไมสุ้ก
มาหมกัแทนในกรณีไม่มีกากถัว่เหลือง ซ่ึงทั้งปลาหมกัและกากถัว่
เหลืองหมกัจะให้ธาตุอาหารหลกัท่ีส าคญัทั้ง N และ P รวมทั้ง K 
นอกจากน้ียงัมีฮอร์โมนท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตในพืช
ดว้ย เพราะการใชว้ตัถุดิบท่ีมีทั้งพืชและสัตวม์าหมกัยอ่ยจะส่งผลดีต่อ
องคป์ระกอบของปุ๋ยน ้าหมกัเม่ือมีการยอ่ยสลายเสร็จสมบูรณ์แลว้  

3. มูลโคหรือมูลแพะท่ีขุนดว้ยอาหารกากมนัหมกัจุลินทรียท่ี์
มีจุลินทรีย์ท  าให้มูลสัตว์ไม่มีกล่ินเหม็นและยงัคงมีจุลินทรีย์ท่ีมี



ประโยชน์ในมูลสัตว์ตามมาด้วย จะถูกน ามาหมักไวเ้ป็นเวลา 2-3 
เดือน โดยใชส่้วนผสมการหมกัมูลสัตว ์30 ส่วน กบัข้ีเล่ือยไมม้ะพร้าว
หรือขุยมะพร้าว 40 ส่วน ทะลายปาล์มเปล่า 10 ส่วน หรือใยปาล์ม 
ข้ีเถา้จากโรงงานไมย้างหรือจากโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 10 ส่วน กาก
ตะกอนส่าเหลา้หรือกากตะกอนบ่อเล้ียงกุง้ 10 ส่วน ราดดว้ยน ้ าหมกั 
EMc คลุมไวใ้หมี้ความช้ืน 50% จนยอ่ยสลายเป็นอินทรียว์ตัถุสมบูรณ์ 

4. กากส่าเหลา้ท่ีไดจ้ากการสะสมกน้บ่อกากส่าเหลา้เป็นเวลา 
15 ปี (ไดจ้ากโรงงานสุรา) ซ่ึงในกากส่าเหลา้จะมียีสต์ท่ีตายและแร่
ธาตุต่างๆ จากกากน ้ าตาลท่ียีสต์กินและน าไปกลั่นเอาแอลกอฮอล์
ออกไปแลว้  

5. ข้ีเถา้จากโรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์ม ซ่ึงปกติข้ีเถา้จากการเผา
ทลายปาลม์ ใยปาลม์ และกะละปาลม์ จะมีธาตุท่ีส าคญัคือ K ประมาณ 
17% ซ่ึงจะมีผลดีต่อการให้ผลของปาล์ม และน ้ ายางในส่วนของ
ยางพารา 

6. เม่ือท าการหมกัใหย้อ่ยสลายดีแลว้ ท าการตีปุ๋ยหมกัคลุกให้
เขา้กนั แลว้ท าให้ไดปุ๋้ยอินทรียท่ี์ละเอียด ก่อนผสมกบัปลาหมกัและ
กากถัว่เหลืองหมกัหัวเช้ือ EMc   15%  ใช้น ้ าหมกัชีวภาพจากเศษ
อาหารและผลไมใ้นการปรับความช้ืนช่วงเวลาผสมปุ๋ยอินทรีย ์ 

7. เม่ือผสมเขา้กนัดีแลว้น าไปผึ่งในท่ีร่มเป็นเวลา  3 วนั ท า
การบรรจุกระสอบในส่วนปุ๋ยอินทรียท่ี์ไม่อดัเม็ด การอดัเม็ดจะน าปุ๋ย



ผงท่ีแห้งแล้วไปท าการอดัเม็ดอีกคร้ังเพื่อให้ได้ตามท่ีต้องการของ
เกษตรกรในกลุ่ม  

 
ตวัอย่างกิจกรรมท่ีเกษตรกรจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ช่ือคุณพิรา

เชนทร์ มุสิกรังสี ไดด้ าเนินการพอยกมาเป็นตวัอยา่งเกษตรกรคือ การ
ใชข้ยุมะพร้าวเป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมกั  โดยใชว้ิธีการหมกัแบบ
เปิด (open composting methods) ในกรณีน้ีใชว้ตัถุดิบ 6 ตนั จะใชมู้ล
โคและแพะในฟาร์มของเกษตรกรจ านวน 800 กิโลกรัม กากตะกอน
น ้ ามนัปาล์ม 100 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย 12 กิโลกรัม ข้ีเถ้าหรือแกลบเผา 
600 กิโลกรัมใชปุ๋้ยน ้าหมกัจากหวัปลา เศษปลาท่ียอ่ยโดยจุลินทรียห์วั
เช้ือ EMc 100 ลิตร (ผสมกากน ้ าตาลแลว้เท่าตวั) มีวิธีการด าเนินการ
ดงัน้ี  

1. แบ่งวตัถุดิบ 6 ตนัเป็น 2 ส่วน 
2. น าวตัถุดิบส่วนท่ี 1 (3 ตนั) กองแบบยาว สูง 1-2 เมตร และ

กวา้ง 4-5 เมตร ซ่ึงการจดัท าคร้ังน้ีไดท้  ากลางแจง้ไม่มีหลงัคา 
3. ท าการรดน ้ า(ใช้น ้ าคลองหรือน ้ าแม่น ้ า) 500 ลิตรให้ทัว่กอง 

โรยข้ีเถา้และแกลบเผา 300 กิโลกรัมบนกองวสัดุ 
4. โรยมูลสัตว ์400 กิโลกรัม ใหท้ัว่ส่วนบนของกองวสัดุ  
5. หวา่นยเูรีย 6 กิโลกรัมบนมูลสัตวใ์หก้ระจายทัว่ทั้งกอง  
6. โรยกากตะกอนน ้ ามนัปาล์ม 50 กิโลกรัมให้ทัว่กองบนมูล

สัตว ์



7. น าปุ๋ยน ้ าหมกัจุลินทรียท่ี์ย่อยเศษปลา 50 ลิตร ราดรดบนชั้น
กองปุ๋ย 

8. น าวสัดุส่วนท่ีสอง (3 ตัน) กองวางทับชั้ นแรก (เป็นชั้นท่ี
สอง) 

9. โรยมูลสัตว ์400 กิโลกรัม ใหท้ัว่ส่วนบนของกองวสัดุ  
10. โรยกากกตะกอนน ้ ามนัปาล์ม 50  กิโลกรัมให้ทัว่กองบนมูล

สัตว ์
11. หวา่นยเูรีย 6 กิโลกรัมบนมูลสัตวใ์หก้ระจายทัว่ทั้งกอง  
12. น าน ้ าหมกัจุลินทรีย์จากเศษปลา 50 ลิตร ละลายน ้ า 1,000 

ลิตรราดรดบนชั้นกองปุ๋ย 
13. โรยข้ีเถา้และแกลบเผา 300 กิโลกรัมบนกองวสัดุ จะช่วยดูด

ซบัแอมโมเนียและการสูญเสียธาตุอาหารในรูปแก๊สระหวา่ง
การหมกั 

14. ประมาณ 10 วนัหลงัการหมกัพบวา่อุณหภูมิในกองเพิ่มข้ึนสูง
ประมาณ 60 °C ท าการกลับกองปุ๋ยคร้ังท่ี 1 เพื่อให้มี
ออกซิเจนในกองและช่วยลดอุณหภูมิในกองปุ๋ย ให้จุลินทรีย์
ท  างานยอ่ยสลายไดเ้ตม็ท่ี  

15. ในวนัท่ี 20–25 หลงัการหมกัก็ท าการกลบักองปุ๋ยคร้ังท่ี 2 
16. เม่ือครบ 2 เดือนหลงัการหมกักลบักองปุ๋ยคร้ังท่ี 3 และรอ

จนกระทัง่ถึงเดือนท่ี 3 สังเกตการย่อยสลายของวสัดุ กล่ินท่ี
ไม่เน่าเหมน็และสีท่ีเหมาะจะเป็นปุ๋ยหมกัท่ีดี บางส่วนท่ียงัไม่



สลายก็รอจนถึงเดือนท่ี 4 สังเกตและประมาณอุณหภูมิในกอง
ปุ๋ยไม่ร้อนมาก ประมาณ 30 °C มีการน าเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็น
ประโยชน์ เช่นราไมโคไรซา จ านวน 6 ถุง (3 กิโลกรัม) โรย
ใหท้ัว่ทั้งกอง หรือใชน้ ้ าหมกัชีวภาพโปรตีนสูงจากปลา หรือ
ปุ๋ยน ้าหมกัจากไข่ 50 ลิตรราดรดทั้งกอง 

17. ท าการกลับและผสมปุ๋ยให้เข้ากัน  โดยให้มีความช้ืนคงอยู่
ประมาณ 50% สังเกตการเดินของเช้ือจุลินทรียใ์นกองปุ๋ยหมกั
และท าการคลุกผสมอีกคร้ังก่อนท าการบรรจุกระสอบเพื่อ
น าไปใช้ในสวนเม่ือน า ปุ๋ยหมักท่ีได้มาวิ เคราะห์ดูจะมี
ลกัษณะสีด าและมีความนุ่ม เม่ือท าการหมกันานถึง 60 วนั
พบว่าปุ๋ยหมกัมีลักษณะสีด าและมีความนุ่มมากยิ่งข้ึน เม่ือ
น าไปวิเคราะห์พบว่าค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนท่ีมี
ค่าเพียง 8 ถึงแมจ้ะมีการยอ่ยสลายท่ีไม่ถึง 80% ตามมาตรฐาน 
จากการวิเคราะห์พบว่ามีอินทรียวตัถุ 37.42%  มีค่าการน า
ไฟฟ้า 2.93 ds/m  การท่ีมีปริมาณเกลือ 1.46% ซ่ึงมากกว่า
มาตรฐานท่ีก าหนดไม่ เกิน 1% ส่วนทั้ งโลหะหนักและ
สารพิษไม่พบเกินมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงหากพิจารณาตั้งแต่
กระบวนการจัดท าปุ๋ย ระยะเวลาในการหมัก ตลอดทั้ ง
ส่วนประกอบทางเคมีตามมาตรฐานปุ๋ยหมกัแลว้ สามารถน า
วธีิการผลิตปุ๋ยหมกัมาใชไ้ด ้  

องค์ความรู้ที ่5 



 
การสกดัน า้มันปาล์มดิบด้วยชุดสกดัขนาดเลก็ในครัวเรือนของ
เกษตรกร 
 

 
ภาพที ่22  น ้ามนัปาลม์ดิบจากการสกดัแบบชาวบา้น 

 
การสกัดน ้ ามันปาล์มดิบโดยใช้เคร่ืองสกัดขนาดครัวเรือน ท า

น ้ ามนัปาล์มดิบให้มีมูลค่า ในช่วงเวลาท่ีปาล์มมีราคาตกต ่า โดยกลุ่ม
ของเกษตรกรรายย่อยและใช้ผลพลอยไดเ้ป็นอาหารสัตว ์ เป็นเร่ืองท่ี
น่าจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของครัวเรือน ของเกษตรกรท่ีปลูก
ปาล์มน ้ ามัน เพราะนอกจากปลูกปาล์มน ้ ามันแล้ว หากเกษตรกร
สามารถมีองค์ความรู้รองรับในสภาวะราคาปาล์มน ้ ามนัตกต ่า หรือมี
ปาล์มท่ีไม่ได้คุณภาพก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผลปาล์มน ้ ามนัได้
โดยการสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบและผลิตอาหารสัตวเ์พื่อเป็นผลิตภณัฑ์
ของชุมชนได ้ 



 
วธีิสกดัน า้มันปาล์มดิบแบบชาวบ้านมีขั้นตอนดังนี้ 

1. น าผลปาล์มร่วงมาอบหรือน่ึงดว้ยไอน ้ าเป็นระยะเวลา 40-
60 นาที โดยใชใ้ช้ท่ีน่ึงประกอบอาหารตามปกติ ท่ีอุณหภูมิประมาณ 
70-90 องศาเซลเซียส  

2. ท าการแยกเน้ือปาล์มออกจากเมล็ดปาล์มโดยใชเ้คร่ืองครูด
แยกเน้ือปาล์ม เม่ือแยกเน้ือปาล์มแล้ว น าเน้ือปาล์มท่ีได้มาทอด
ประมาณ 3-5 นาที 

3. น าไปบีบโดยใช้เคร่ืองบีบเหมือนการบีบกะทิสด จะได้
น ้ ามนัปาล์มดิบซ่ึงมีสีส้มแดง และกรองน ้ ามนัโดยใชเ้คร่ืองกรอง ได้
ผลผลิตน ้ ามนัปาล์มดิบจากผลปาล์มร่วง 17-27% และจากปาล์ม
ทะลาย 3-7%  

4. จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้ ามนัปาล์มดิบท่ีบีบได้ทั้งสอง
วิธีการพบวา่มีค่ากรดไขมนัอิสระ 2.8-5.8% ความช้ืน 1.0-1.3% และ
ส่ิงเจือปน 1.15-1.41% ซ่ึงต ่ากว่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามน ้ ามนั
ปาล์มดิบน้ีไม่ไดเ้น้นท่ีจะเอาไปกลัน่ผลิตน ้ ามนัเพื่อประกอบอาหาร 
แต่ใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนอ่ืนๆ ท่ีใชค้วามสะอาดหรือละเอียดนอ้ยกว่า 
เช่นการผสมอาหารสัตว ์เป็นตน้  

 
วิธีการสกัดน ้ามันปาล์มดิบโดยใช้เคร่ืองหีบเกลียวอัด (เคร่ืองบดเนื้อ 
หรือเคร่ืองอดัเม็ดอาหารสัตว์) 



1. ประกอบไปดว้ยขั้นตอนการอบไอน ้ าผลปาล์มเช่นเดียวกบั
วิธีการท่ี 1 การสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบโดยใช้เคร่ืองหีบเกลียวอดัซ่ึงจะ
เป็นการหีบน ้ามนัปาลม์ดิบแบบรวมทั้งเน้ือเปลือกนอกและเมล็ดใน 

2. น าผลปาลม์ท่ีผา่นการอบน่ึงใส่ลงในเคร่ืองอดั ตามปริมาณ
ท่ีเคร่ืองจะสามารถใชแ้รงอดัได ้ท าการอดัเมล็ดให้แตกผา่นรูเคร่ืองอดั
ออกมา  

3. น าส่วนของผลปาล์มท่ีผา่นการอดัแตกละเอียดแลว้ไปบีบ
อดัดว้ยเคร่ืองบีบกะทิ โดยใช้ถุงผา้หนามาห่อหุ้มกากปาล์มท่ีผา่นการ
อดัแตกแลว้ 

4. น าน ้ ามันปาล์มดิบท่ีได้ไปบรรจุขวดและส่วนของกาก
ปาลม์ท่ียงัอยูใ่นถุงสามารถน าไปใชใ้นส่วนผสมอาหารสัตวต่์อได ้
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ภาพที ่23 ขั้นตอนการบีบเอาน ้ามนัออกจากผลปาลม์ 
 

ขั้นตอนการบีบเอาน ้ ามนัปาล์มดิบ(ภาพท่ี 23) จะมีผลพลอย
ได้คือกากเน้ือปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงได้จากการครูดเอาเน้ือปาล์มออกจาก
กะลาแล้วน ามาบดละเอียดก่อนท าการบีบอดัด้วยไฮโดรลิค ให้ได้
น ้ ามนัปาล์มดิบออกมา และผลพลอยได้เน้ือปาล์มหลังการหีบน้ีมี
ความนุ่ม กล่ินหอม สีเหลืองน ้ าตาลซ่ึงคาดว่าจะมีวิตามินเอและอีใน
ผลปาล์มสุกสูง นอกจากน้ียงัมีแป้งจากเน้ือปาล์มและเยื่อใยบางส่วน 
ในเบ้ือตน้จากการวิเคราะห์พบว่ามีโปรตีน 6.5% และมีไขมนั 45%  
และเม่ือท าการอดัเม็ดพบว่าสามารถอดัเป็นเม็ดไดดี้มาก (ภาพท่ี 24-
25) โดยใชส่้วนผสมกบัแป้งมนัส าปะหลงัเพียงเล็กน้อย จึงถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาในชุดโครงการวิจยัน้ี
และอาจมีการทดลองใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ต่อไปใน
อนาคต 
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ภาพที ่24 การครูดเน้ือผลปาลม์ออกจากกะลาก่อนน าไปบีบอดั 

เอาน ้ามนัปาลม์ 
 

 
ภาพที ่25  กากเน้ือปาลม์หลงัจากน ามาอดัเมด็ 

 เพื่อใชเ้ป็นอาหารสัตว ์
 
 

สรุปผลความเช่ือมโยงของกิจกรรมในสวนปาล์มน า้มันและหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 



จากการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็นการใช้หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมในการจัดการสวนปาล์ม
น ้ ามนัของเกษตรกร ท่ีลดปัญหาการปลูกปาล์มในรูปเกษตรเชิงเด่ียว
ท าให้เกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการขายปาล์มอย่างเดียว ท าการเกษตร
แบบผสมผสานในระบบการปลูกปาล์มมากข้ึนดว้ย การน ากิจกรรม
ตามองค์ความรู้ทั้ง 5 อย่างมาอธิบาย ขยายผลท าให้ทราบหลกัการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าสวนปาล์ม ส่งผลต่อ
รายไดแ้ละการประกอบอาชีพต่อเน่ือง ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่าผล
ของกิจกรรมหลายอย่างในสวนปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรถือเป็นการ
ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรม ต่อ
การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตปาล์มน ้ ามนั การให้เกษตรกรได้มีส่วน
ร่วมในการคิดก าหนดกิจกรรมท่ีอยากจะท าหรือเลือกได้ตามท่ีเห็น
เหมาะสมเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความย ัง่ยนื ทั้งน้ีกิจกรรมเสริมในขอบเขต
ความตอ้งการของเกษตรกร เช่น การจดัท าอาหารสัตว ์สนบัสนุนการ
เล้ียงโคเน้ือ เล้ียงแพะ เล้ียงสุกร และเล้ียงสัตวปี์ก ในสวนปาล์ม มีการ
ท าปุ๋ยหมกั และใชป้ระโยชน์จากปาล์มน ้ ามนัและผลพลอยไดใ้นสวน
ปาลม์เพื่อพฒันาการด าเนินชีวติ ทั้งน้ีผูท้  าการถ่ายทอดมีความคาดหวงั
ว่า เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยโดยตามวตัถุประสงค ์
และประโยชน์ดงัน้ี 

1. การด าเนินกิจกรรมหลายอยา่งในสวนปาล์มของเกษตรกร
ถือเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสานซ่ึงมีขอ้ดีกวา่การท าการปลูก



ปาล์มอย่างเดียวท่ีเป็นการเกษตรเชิงเด่ียว เพราะท าให้มีรายไดห้ลาย
ทางและทุกกิจกรรมก็สามารถเก้ือหนุนกันได้ นอกจากน้ียงัท าให้
เกษตรกรมีการใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน มีความขยนั อดทนในการ
ท างาน มีการวางแผนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเอง ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ถือเป็นความพอประมาณและเป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  

2.เกษตรกรมีการมองเห็นคุณค่าของส่ิงต่างๆ  ท่ีอยู่รอบขา้ง 
เช่นการน ามูลโคมาตากแหง้ สามารถขายได ้และยงัสามารถน ามาเป็น
ปุ๋ยคอกใส่สวนปาล์มน ้ ามนัของตนเอง การน าทางใบปาล์มและผล
พลอยได้จากโรงงานสกัดน ้ ามนัปาล์มมาเล้ียงสัตว์ รวมทั้งผลิตปุ๋ย
หมักใช้เองถือเป็นการน าเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ให้เกิดความ
ประหยดัในการประกอบอาชีพ 

3.การจดัท าอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์ในสวนปาล์ม ทั้งโคเน้ือ 
แพะ ไก่ เป็ด และสุกร และใช้ผลพลอยได้จากปาล์มน ้ ามนัมาเป็น
อาหารสัตวต์ลอดทั้งใช้ผลพลอยไดจ้ากการเล้ียงสัตวก์ลบัไปใส่สวน
ปาล์มโดยค่อยๆ เพิ่มกิจกรรมเขา้มาแต่ละอย่างตามศกัยภาพ ถือเป็น
การพฒันาอาชีพอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเกษตรกรมีเง่ือนไข การ
ตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงโดยไดมี้
การอาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

4. การท่ี เกษตรกรมีการสร้างกิจกรรมท่ีหลากหลายใน
ครอบครัวของตนเองท าให้มีการใช้เวลาอย่างเต็มท่ีกบัครอบครัว มี



การช่วยเหลือกนัในการท างานและเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้ งพ่อ แม่
และลูก จากการไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงถือเป็นความสมดุลของ
ชีวติ มีความมัน่คงและยงัยนืในสังคมต่อไปอีกทอดหน่ึง  

5.การท ากิจกรรมท่ีหลากหลายท าใหมี้รายไดเ้กิดข้ึนหลายทาง 
มีการลดต้นทุนในทุกกิจกรรมท่ีท าจากการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
เช่นตวัอย่างเร่ืองการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากการใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกจาก
สัตวเ์ล้ียง การลดค่าน ้ ามนัตดัหญา้จากการปล่อยสัตวใ์ห้แทะเล็ม ลด
การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชเป็นตน้ ส่งผลให้รายไดใ้นครัวเรือนสูงมาก
ข้ึน ถือเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเองและครอบครัว  

6.เกษตรกรสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน ซ่ึงท าให้มี
เกษตรกรรายอ่ืนๆ แวะมาศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมท่ีท าซ่ึงถือ
เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกวิธีหน่ึง และส่งผลต่อความภาคภูมิใจของ
ครอบครัว  

7.จากการท่ีเกษตรกรมองเห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีท าและ
ทรัพยากรท่ีมีในสวนของเกษตรกรเอง ท าให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

8.การใชว้ถีิเกษตรแบบผสมผสานไดช่้วยใหเ้กิดการลดการใช้
สารเคมีได้ เช่นการท่ีน าโคกินหญา้ในสวนปาล์ม จะไม่ตอ้งใช้สาร
ก าจดัวชัพืช  
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