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บทความวิจัย
วันที่รับบทความ:
2 มกราคม 2563
วันแก้ไขบทความ:
5 พฤษภาคม 2563
วันตอบรับบทความ:
6 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80240
1

2

*

เ ียน ัก อีเม

บทคั ยอ
การส่ ง เสริ ม การใช้ ท างใบปาล์ ม น�้ า มั น เพื่อ การเลี้ ย งโคเนื้อ ในอ� า เภอสิ ช ล จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์
ผูเ้ ลีย้ งโคต�าบลทุง่ ใส 2) กลุม่ ออมทรัพย์ผเู้ ลีย้ งโคขุนต�าบลทุง่ ปรัง และ 3) กลุม่ เลีย้ งโคต�าบลเสาเภา
ซึ่งมีจ�านวนสมาชิกรวม 90 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบ
ในการเลีย้ งโคเนือ้ และก�าหนดแนวทางการเลีย้ งโคเนือ้ ร่วมกับการปลูกปาล์มน�า้ มัน กระบวนการ
ที่ใช้ ได้แก่ 1) การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ทางใบปาล์มน�้ามันเป็นอาหารโคเนื้อ 2) การ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ 3) การจัดท�าแผนด�าเนินงานของ
กลุ่มในระยะ 2 ปี 4) การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ 5) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา
อาหารโคเนื้อ และ 6) การติดตามผลจากสมาชิก ผลจากการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2559-2561
พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้น�าทางใบปาล์มน�้ามันซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน
สวนปาล์มน�า้ มันมาเป็นส่วนผสมอาหารโคเนือ้ คิดเป็นมูลค่า 6,000 บาทต่อไร่ตอ่ ปี ซึง่ การใช้งาน
คาสาคั :
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางใบปาล์มน�้ามัน คิดเป็นมูลค่า 600 บาทต่อวันในแต่ละฟาร์ม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิด
ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทางใบปาล์มน�้ามันในการเลี้ยงโคเนื้อ จากกระบวนการทั้งหมด
อ�าเภอสิชล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถลดต้นทุนอาหารโคเนื้อได้ร้อยละ 35 และมีก�าไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 26
ทางใบปาล์มน�้ามัน
จากการขายโคเนื้อในระยะการขุน 6 เดือน ได้รับปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาหารโคเนื้อ
เพิม่ ขึน้ และได้รบั รางวัลชนะเลิศในโครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่ เกษตรกรตามพระราชด�าริ
วัสดุเหลือทิ้งทางการ
ดีเด่นล�าดับที่ 1 ระดับส�านักงานปศุสัตว์เขต 8 ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
เกษตร
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Promoting the use of oil palm frond for beef cattle raising of 3 community enterprise
groups in Sichon district, Nakhon Si Thammarat province was conducted in these groups: 1)
Thung Sai beef cattle community enterprise group 2) Thung Prang beef cattle community
saving group and 3) Sao Phao beef cattle community group. The total number of members
of all 3 groups were 90 people. The objectives were to solve problems of lack of cattle feed
and to determine the guideline for raising cows in combination with oil palm plantations. There
were 6 steps of the change process: 1) Organizing a workshop on using oil palm frond for
cattle feed, 2) Farmer group development by establishing a learning center for raising beef
cattle, 3) Formulating a 2-year group action plan, 4) Procurement and support of animal feed
mixing equipment, 5) Helping farmers facing beef cattle feed problems, 6) Monitoring and
following up with the members. From the 3-year implementation (2016-2018), the use of
oil palm frond for feeding increased the oil palm frond value of 6,000 baht per rai per year.
The saving from using oil palm frond was 600 baht per day on each farm. All three subdistricts successfully established a learning center on the utilization of oil palm frond in beef
cattle raising. This operation has led the farmers to have higher income, to reduce animal
feeding costs by 35% and to gain higher profits by 26% from the sale of cattle during the
fattening period of 6 months, in comparison with situation before the operation. In conclusion,
the farmers received more tools and equipment from government agencies and achieved
success in various projects, namely, winning the first prize in the Cattle-Buffal Bank Project
for farmers under the Royal Initiative Outstanding level 1, Office of Livestock Development,
Region 8, for two consecutive years.
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บทนา

ผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการพัฒนาตัง้ แต่ตน้ น�า้
การผลิต การจัดการฟาร์ม และการตลาด ให้ตอบสนองต่อห่วงโซ่
อุปทาน (Pimpa et al., 2019b) การพัฒนาการใช้ทรัพยากร
วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่มาเป็น
อาหารโคเนื้ อ ก็ เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท� า ให้ เ กษตรกรสามารถ
ประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงโคเนื้อได้ แม้ว่าวัตถุดิบต่าง ๆ ใน
พื้นที่ภาคใต้จะอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง เพราะเป็นภูมิภาคที่มี
ฝนตกชุกเกือบตลอดทัง้ ปี เมือ่ เทียบกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ท�าให้ปริมาณ
วัตถุดิบที่น�ามาใช้ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งแก้ปัญหาได้โดยการ
ใช้งานเทคโนโลยีอาหารหมักเปียก ซึ่ง Pimpa et al. (2019c) ได้
ใช้วธิ กี ารหมักวัตถุดบิ อาหารโคเนือ้ ด้วยการเติมกากน�้าตาล และ
หัวเชื้อยีสต์ ในการท�าอาหารหมักเปียกเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในภาคใต้
จึงเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อจัดการปัญหาด้าน
อาหารสัตว์อีกรูปแบบหนึ่ง
อ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุม่ วิสาหกิจทีเ่ ลีย้ ง
โคเนือ้ และเข้าร่วมโครงการวิจยั จ�านวน 3 กลุม่ คือ วิสาหกิจชุมชน
กลุม่ ออมทรัพย์ผเู้ ลีย้ งโคต�าบลทุง่ ใส กลุม่ ออมทรัพย์ผเู้ ลีย้ งโคขุน
ต�าบลทุ่งปรัง และกลุ่มเลี้ยงโคต�าบลเสาเภา มีจ�านวนสมาชิก
90 ราย ซึง่ เลีย้ งโคเนือ้ เป็นอาชีพเสริม ปัญหาส�าคัญทีส่ ดุ ของกลุม่
เกษตรกร คือ การขาดแคลนอาหารสัตว์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรยังไม่
สามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้นการใช้
วัสดุเหลือทิ้งจากปาล์มน�้ามันมาเป็นอาหารสัตว์เพื่อทดแทนพืช
อาหารสัตว์ที่ไม่พอเพียงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท�า ให้เกิด
การบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเลี้ยงโคเนื้อ
และการท�าสวนปาล์มน�้ามัน
งานวิจั ย นี้จึง พั ฒ นาแนวทางการใช้ ท างใบปาล์ ม น�้า มั น
ส�าหรับน�ามาเป็นอาหารโคเนือ้ ของกลุ่มเกษตรกร เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ของทางใบปาล์มน�้ามัน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร
หยาบในการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกร อ�าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีการท�างานร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อและกรมปศุสัตว์

การด�าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ภายใต้โครงการแปลงใหญ่โคเนื้อ อ�าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
ปลูกปาล์มน�้ามันตามนโยบายสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
กรมปศุสัตว์ ซึ่งการบูรณาการการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปลูกปาล์ม
น�้ามันถือเป็นกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานที่สอดคล้องกับ
สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ เพราะปาล์มน�้ามันเป็น
พืชเศรษฐกิจทีส่ า� คัญของประเทศไทย มีการส่งเสริมการปลูกและ
การขยายพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกปาล์มน�้ามัน
ทั้งหมด 5,878,127 ไร่ มีพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมด 5,352,641 ไร่
ซึ่งพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ 5,068,989 ไร่ โดยที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีพนื้ ทีป่ ลูก 607,583 ไร่ และพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�า้ มัน
มากทีส่ ดุ อยูใ่ นอ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง 68,691 ไร่
และมีพื้นที่ให้ผลผลิตจ�านวน 64,570 ไร่ (Office of Agricultural
Economics, 2019)
การเลีย้ งโคเนือ้ ด้วยอาหารทีผ่ ลิตจากวัสดุเหลือทิง้ จากการ
ปลูกปาล์มน�า้ มัน ถือเป็นกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาระบบการ
ปลูกปาล์มน�้ามันตามมาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน
(Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) ซึ่งหลักการของ
การด�าเนินการวางแผนการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนในคู่มือ
เกษตรกรที่เขียนโดย Kukaewkasem (2011) ระบุขอบเขตการ
พัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการเกษตรอืน่ ๆ เช่น การเลีย้ งสัตว์
การน�ามูลสัตว์มาผลิตเป็นปุย๋ ส�าหรับสวนปาล์มน�้ามัน การใช้วสั ดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรจากปาล์มน�้ามันมาเป็นอาหารสัตว์ ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้อยู่ในหลักการที่ 3 ของการด�าเนินการ RSPO คือ
การมีกิจกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นในการท�าให้เกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว และการจัดการสวนแบบ
บูรณาการกับกิจกรรมอืน่ เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ การปลูกปาล์มน�า้ มัน
โดยอาศัยหลักการที่ 4 คือการใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของผู้ปลูก
ปาล์มน�า้ มัน นอกจากนีก้ ารจัดการทางใบปาล์มน�้ามันและมูลสัตว์
ยังสอดคล้องกับหลักการที่ 5 ของ RSPO คือ ความรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการปลูกปาล์มน�้ามันที่ไม่ส่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคต�าบลทุ่งใส กลุ่ม
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพดัง้ เดิมของเกษตรกรในพืน้ ที่ เช่น
ออมทรัพย์ผเู้ ลีย้ งโคขุนต�าบลทุง่ ปรัง และกลุม่ เลีย้ งโคต�าบลเสาเภา
การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงแพะ เป็นต้น
การเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากจะเป็นการรวม อ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ปลูก
กลุ่มกันของเกษตรกรในรูปของชมรมโคเนื้อ หรือกลุ่มวิสาหกิจ ปาล์มน�า้ มัน โดยในปีงบประมาณ 2559 กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้รบั

สถานการ ที่เปนอยเ ิม
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การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ หัวข้อ
การผลิตทางใบปาล์มน�้ามันเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง และได้รับ
การส่งเสริมแบบครบวงจรตัง้ แต่การผลิต เพือ่ ใช้เป็นอาหารเลีย้ ง
โคเนือ้ โดยมีการติดตามข้อมูลจ�านวนโคเนื้อ วิธีการเลี้ยงโคเนื้อ
และการจั ด การอาหารโคเนื้ อ อย่ า งเป็ น ระบบ ในช่ ว งเดื อ น
มิ ถุ น ายน-กั น ยายน พ.ศ. 2559 โดยที่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม
ออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคต�าบลทุ่งใส มีจ�านวนสมาชิก 20 ราย กลุ่ม
ออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคขุนต�าบลทุ่งปรัง มีจ�านวนสมาชิก 30 ราย
และกลุ่มเลี้ยงโคต�าบลเสาเภา มีจ�านวนสมาชิก 40 ราย รวม
สมาชิกจ�านวน 90 ราย มีจ�านวนโคเนื้อรวมทั้งหมด 537 ตัว
แบ่งเป็นแม่โคจ�านวน 252 ตัว ส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์ลูกผสม 3
สายพันธุ์ คือโคพันธุพ์ นื้ เมือง ผสมกับพันธุบ์ ราห์มนั และชาร์โรเลส์
โดยมีการปรับพื้นฐานมาจากโคพื้นเมือง หรือโคชนของภาคใต้
แม่โคที่เลี้ยงมีน�้าหนักตัวเฉลี่ย 380 กิโลกรัม ส่วนโคตัวผู้เป็นโค
น�าเข้า และเลี้ยงแบบขุนมีน�้าหนักตัวเฉลี่ย 250 กิโลกรัม มีระยะ
การเลี้ยง 6-10 เดือน การซื้อโคเนื้อจะแตกต่างกันไปตามตลาด
และตามช่วงเวลาของพ่อค้า โดยทัว่ ไปจะขายโคเนือ้ เมือ่ มีนา�้ หนัก
ตัวมากกว่า 500 กิโลกรัม ส่วนโคเนื้อตัวเมียและลูกโคตัวผู้
บางส่วนจะมีการเลีย้ งแบบปล่อย และผูกล่ามในสวนปาล์มน�า้ มัน
(ภาพที่ 1)
ค่าใช้จ่ายต้นทุนอาหารสัตว์ เกษตรกรมีต้นทุนการให้
อาหารแม่โคโดยเฉลี่ยวันละ 20 บาท จากการให้แทะเล็มหญ้า
เสริมด้วยฟางข้าวและอาหารข้น ส่วนโคขุนมีต้นทุนอาหารในการ

เลี้ยงตัวละ 19,000 บาท ในระยะเวลาการเลี้ยง 8 เดือน คิดเป็น
ต้นทุนค่าอาหาร 65 บาทต่อน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม โดย
ใช้หญ้าสดและฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ และเสริมด้วยอาหารข้น
ที่ร้อยละ 2 ของน�้าหนักตัวโค ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม มี
พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�า้ มันทัง้ หมด 2,368 ไร่ โดยปริมาณทางใบปาล์ม
น�้ามันคิดเป็นน�้าหนักแห้งเฉลี่ยประมาณ 6,393,600 กิโลกรัม
ต่อปี เกษตรกรจะน�าทางใบปาล์มน�า้ มันมากองรวมกันไว้ระหว่าง
ร่องสวน และยังไม่มีการน�าทางใบปาล์มน�้ามันไปเพิ่มมูลค่าหรือ
ใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่ากองทางใบปาล์มน�้ามันในสวนเป็นแหล่ง
อาศัยของหนูและสัตว์ที่กัดแทะผลปาล์มน�้ามัน อีกทั้งยังกีดขวาง
เส้นทางการน�ารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนปาล์มน�้ามัน
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อด้วยวิธีปล่อยให้
โคเนือ้ แทะเล็มหญ้าในสวนปาล์มน�า้ มัน จึงพบปัญหาปริมาณหญ้า
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโคเนื้อ ส่งผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโตของโคเนื้อ และไม่สามารถเพิ่มจ�านวนโคเนื้อได้ตาม
ความต้องการของตลาด และเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ปลูกปาล์มน�า้ มันจึงท�าให้แปลงหญ้ามีจา� นวนจ�ากัด และขาดแคลน
หญ้าในช่วงฤดูแล้งและในช่วงฤดูฝนมีนา�้ ท่วมขัง ส่งผลให้ต้นทุน
อาหารในการเลีย้ งโคเนือ้ สูงขึน้ เพราะเกษตรกรต้องใช้อาหารข้น
ในปริ ม าณมาก และเกษตรกรไม่ ส ามารถผลิ ต อาหารข้ น ได้
เนือ่ งจากขาดเครือ่ งมือ อุปกรณ์ในการผลิตอาหารสัตว์ และการ
เลี้ยงโคเนื้อร่วมกับการปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่เดียวกันอย่าง
เหมาะสม

ภาพที
ภาพที่่ 1 1 การเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยให้แทะเล็มหญ้าในสวนปาล์มน�้ามัน

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ =====
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กร บวนการที่ ช นการเป ยี่ น ป ง
การยอมรับ องชุมชนเปา มาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยน�าองค์ความรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์จากทางใบปาล์มน�้ ามันเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้
กระบวนการตามขั้ น ตอนของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) ซึ่ง Macdonald (2012) ให้ความส�าคัญเพราะเป็น
เครื่องมือการท�าวิจัยเพื่อให้ได้คุณภาพมากขึ้น เพราะต้องอาศัย
ความเข้าใจและใช้หลักประชาธิปไตย โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินการ ก�าหนดขอบเขตการวิจยั พัฒนากลุม่ เกษตรกร
สร้ า งผู ้น� า เกษตรกรของแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่อเป็นตัว แทนเข้าร่วม
วางแผนปฏิบัติการวิจัย จากการระดมความคิดเห็นในกลุ่ม จึงมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ประโยชน์จากทางใบปาล์ม
น�้ า มั น และขยายองค์ ค วามรู ้ สู ่ ส มาชิ ก จั ด ท� า แผนของกลุ ่ ม
ประสานงานให้ เ กษตรกรได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
เครือ่ งสับย่อยทางใบปาล์มน�า้ มันและถังหมักขนาด 100-200 ลิตร
จากงบประมาณประจ�าปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ด�าเนินการผลิตทางใบปาล์มน�้ามันหมักตามขั้นตอน ทั้งแบบ
บรรจุถังและบรรจุถุง โดยมีนักวิจัยเป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่
ของส� า นั ก งานปศุ สั ต ว์ อ� า เภอสิ ช ลก� า กั บ การด� า เนิ น งานของ
กลุ่มเกษตรกรและให้ค�าปรึกษา
ความรู้เรื่องการใช้ทางใบปาล์มน�้ามันหมักแบบชาวบ้านที่
น�าเสนอ โดย Pimpa et al. (2009) มีขั้นตอน คือ น�าทางใบปาล์ม

ภาพที
ภาพที่ ่ 2 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ทางใบ
ปาล์มน�้ามันเป็นอาหารโคเนื้อ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ =====

น�า้ มันมาสับด้วยเครือ่ งสับและหมักในถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร
เปรียบเทียบการหมักทางใบปาล์มน�า้ มัน 4 สูตร ต่อการกินได้และ
การเจริญเติบโตของโคเนื้อ พบว่าสูตรการหมักด้วยกากน�้าตาล
อย่างเดียวร้อยละ 5 ของน�้าหนักทางใบปาล์มน�้ามันแห้ง หรือ
ร้อยละ 2.75 ของน�้าหนักทางใบปาล์มน�้ามันสด เป็นวิธีที่สะดวก
และโคเนื้อกินได้มากที่สุด งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้สูตรนี้ เนื่องจาก
มีศกั ยภาพส�าหรับการน�ามาใช้เป็นอาหารหยาบทางเลือกส�าหรับ
การเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยขัน้ ตอนกระบวนการส�าหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้งานมี
ดังนี้
1 ถายทอ ความรเรื่องการ ชปร ยชนจากทาง บ
ปา มน้ า มั น เปนอา าร คเนื้ อ โดยจั ด กิ จ กรรมอบรมเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารร่วมกับส�านักงานปศุสตั ว์อา� เภอสิชล (ภาพที่ 2) เพือ่ ให้
ความรูเ้ รือ่ งหลักการให้อาหารโคเนือ้ ความส�าคัญขององค์ประกอบ
ทางเคมีของอาหารสัตว์ ปัจจัยส�าคัญต่อการย่อยได้ของอาหาร
สัตว์ในระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อ พร้อมมอบเอกสารคู่มือ
การผสมอาหารสัตว์ให้กลุ่มเกษตรกร และมีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ทุก 3 เดือน โดยการเข้าเยี่ยม
เกษตรกร ณ ที่ท�าการกลุ่มและใช้แบบส�ารวจผลการด�าเนินงาน
ทุกราย
2 พัฒนาก ุ มเกษ รกร จั ั้ง นยเรียนรการ
เ ี้ยง คเนื้อ โดยร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอสิชล เพื่อให้
เกษตรกรได้ใช้องค์ความรู้จากผลวิจัย (ภาพที่ 3) โดยแต่งตั้ง
วิทยากรหรือผู้น�าเกษตรกรประจ�าศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่

ภาพที
ภาพที่ ่ 3 1 การให้บริการศึกษาดูงานของศูนย์เรียนรู้
การเลี้ยงโคเนื้อ
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สามารถท�ากิจกรรมตัวอย่างของกลุ่มได้ และสามารถบรรยาย
สาธิตการด�าเนินการผสมอาหารโคเนื้อและการใช้ทางใบปาล์ม
น�้ามันมาเป็นอาหารโคเนื้อได้ เพื่อให้มีการขยายผลสู่สมาชิกใน
กลุ่ม
3 จั ทา น าเนินงาน องก ุม นร ย 2 ปี โดย
สมาชิกเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม และ
มีการท�างานในรูปแบบของคณะกรรมการ พร้อมน�าเสนอแผน
ปฏิบัติการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งสนับสนุน
งบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช และงบถ่ายทอดงานวิจยั
ของสถาบันการศึกษา เพือ่ ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนการเลีย้ งโคเนือ้
เพื่อการพัฒนาเป็นอาชีพ
จั าวั ถุ ิบ อุปกร (ภาพที่ 4) โดยสมาชิก
เกษตรกรร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอสิชล เสนอข้อมูลการ
ขอจัดซือ้ เครือ่ งสับทางใบปาล์มน�้ามัน ถังหมักทางใบปาล์มน�้ามัน
และเครื่องผสมอาหารสัตว์ขนาด 500 กิโลกรัม ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร โดยใช้งบพัฒนาอาชีพของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่
ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถด�าเนินการผสมอาหารส�าหรับการช่วย
เหลือสมาชิกในกลุม่ มีการใช้ทรัพยากรของตนเอง และใช้อปุ กรณ์
เครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ
5 ชวยเ ือเกษ รกรที่ปร สบป าอา าร คเนื้อ
โดยให้เกษตรกรผสมอาหารข้น และอาหารผสมเสร็จ (Total
mixed ration, TMR) ที่เหมาะสมตามตารางที่ 1 นอกจากนี้ยัง
น� า ทางใบปาล์ ม น�้ า มั น ในสวนของเกษตรกรมาสั บ ย่ อ ยตาม
กระบวนการผลิตทางใบปาล์มน�้ามันหมักในภาพที่ 5 เพื่อช่วย
เหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอาหารโคเนื้อจากอุทกภัย และ

ก

การขายทางใบปาล์มน�า้ มันสับบางส่วนเพือ่ น�าไปผลิตอาหารผสม
เสร็จ ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคและแพะในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย
ของภาคใต้ (ภาพที่ 6)
6 การ ิ าม จากสมาชิ ก เพื่ อ จะได้ ท ราบถึ ง
ประโยชน์ ที่เ กิด ขึ้น ต่ อ เกษตรกรที่เ ข้ า ร่ ว มกิจ กรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้น�ากลุ่ม
การใช้แบบสอบถามผลการด�าเนินงานจากสมาชิกเกษตรกรทุกราย
และติดตามผลในพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรทุก 3 เดือน

ความรความเชี่ยวชา ที่ ช
การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคใต้ ผู้เลี้ยง
เป็นเกษตรกรรายย่อย อาศัยหญ้าตามธรรมชาติเป็นอาหารหลัก
ของโคเนือ้ ระบบการเลีย้ งโคเนือ้ เป็นแบบเพือ่ การด�ารงชีพและกึง่
ด�ารงชีพ (Semi-intensive system) ซึง่ ปัญหาโดยทัว่ ไปมีทงั้ ในด้าน
การผลิตและการตลาด โดยด้านการผลิตนัน้ พบว่าประสิทธิภาพ
การเลีย้ งโคเนือ้ ยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร มีพนื้ ทีท่ งุ่ หญ้าในการเลีย้ งโคเนือ้
ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้เนื่องจากภาคใต้เป็นพื้นที่ในการปลูก
ยางพารา และปาล์มน�้ามัน จึงมีการใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ การเกษตร ส่งผล
ให้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์และปริมาณอาหารหยาบไม่เพียงพอ
พันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มส่วนใหญ่จึงเป็น
พั น ธุ ์ พื้น เมือ ง เพราะเหมาะต่ อ การปล่ อ ยแทะเล็ ม หญ้ า ตาม
ธรรมชาติ แต่ในการเลี้ยงแบบขุนเพื่อให้ผลผลิตเนื้อที่ดีจะต้องใช้

ข

ภาพที
ภาพที่ ่ 1 การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ก) วัตถุดิบ และ ข) อุปกรณ์ เครื่องมือในการผสมอาหารโคเนื้อ
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ารางที่ 1 สูตรอาหารโคเนื้อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผลิต
วั ถุ ิบ
1) กากปาล์มเนื้อใน
2) มันเส้น
3) กากมันส�าปะหลังแห้ง
4) ร�าข้าวละเอียด
5) กากถั่วเหลือง
6) ยูเรีย
7) เกลือ
8) แร่ธาตุปลีกย่อย
9) กากน�้าตาล
10) ทางใบปาล์มน�้ามันหมัก

ปริมา ที่ ช รอย
อา าร น ม ค นม
30
23
10
15
10
1
1
1
8
0

อา าร น ค ุน
37
44
0
5
0
2
1
1
9
0

อา าร สมเสรจ
15
11.5
5
7.5
5
0.5
0.5
0.5
4
50

ภาพที
ภาพที่ ่ 5 1 กระบวนการผลิตทางใบปาล์มน�้ามันหมัก

ก

ข

ภาพที
ภาพที่ ่ 6 1 ก) การรวบรวมทางใบปาล์มน�้ามัน และ ข) การสับย่อยเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ
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อาหารที่มีประสิทธิภาพ และโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองมีคุณสมบัติ
ด้อยกว่าโคเนื้อลูกผสมพันธุ์ยุโรป กรมปศุสัตว์จึงส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อให้ได้โคลูกผสมเกิดขึ้น เช่น
โคเนือ้ ลูกผสมสายเลือดผสมพืน้ เมืองกับบราห์มนั และชาร์โรเลส์
เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงในทุกภาคของประเทศไทย
การเลี้ย งโคเนื้อ ให้ ป ระสบผลส� า เร็ จ นอกจากเรื่อ งของ
พันธุ์โคแล้ว ยังมีเรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยง ซึ่งนอกจากการให้
อาหารแบบแยกส่วนของอาหารหยาบและอาหารข้นแล้ว ใน
ปัจจุบันยังนิยมการให้อาหารผสมเสร็จที่ผลิตจากการน�าอาหาร
หยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดย
ต้องค�านวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิด จากน�้าหนักแห้งให้ได้
ตามความต้องการของโค แล้วน�าไปเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ แทนการ
เลีย้ งแบบเดิม ซึง่ การแยกให้อาหารหยาบ อาหารข้น และ อาหาร
ผสมเสร็จจะมีผลดีต่อการควบคุมสภาวะความเป็นกรด-ด่างใน
กระเพาะรูเมนให้อยู่ในช่วงทีเ่ หมาะสมและคงที่ สามารถเพิม่ การ
ย่ อ ยได้ ข องอาหารในกระเพาะรู เ มนของโคให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การน�าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือผลพลอยได้ทาง
การเกษตรมาใช้เป็นอาหารสัตว์ มีผลดีตอ่ กิจกรรมการเลีย้ งโคเนือ้
เพราะเป็นการสร้างรายได้จากการปลูกปาล์มน�้ามัน และน�า
ผลพลอยได้มาช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โดย
เฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้น้อย ทางใบปาล์มน�้ามันถือ
เป็นผลพลอยได้ที่ส�าคัญจากสวนปาล์มน�้ามัน สามารถน�ามาใช้
เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องได้เป็นอย่างดี (Tuyen et al., 2013;
Astuti et al., 2015; Hamchara et al., 2018; Tafsin et al., 2018)
แม้ว่าทางใบปาล์มน�า้ มันจะเป็นผลพลอยได้จากสวนปาล์มน�า้ มัน
ที่มีราคาถูกและหาได้ง่าย แต่การใช้ทางใบปาล์มน�้ามันมาเป็น
อาหารสัตว์ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องการย่อยได้ที่ต�่า ความอร่อยและ
ปริมาณการกินได้ของโคเนื้อและโคนม รวมถึงยังขาดวิธีหรือ
กระบวนการเก็ บ รั ก ษาทางใบปาล์ ม น�้ า มั น ให้ มี คุ ณ ภาพใน
ระยะยาว ซึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทางใบ
ปาล์มน�้ามันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น การเสริม
อาหารด้วยถั่วพืชอาหารสัตว์ (Arachis pintoi) ในการเลี้ยงโคเนื้อ
(Khamseekhiew et al., 2002) การหมักทางใบปาล์มน�้ามันด้วย
เชื้อรา (Rahman et al., 2011; Chanjula et al., 2017; Hamchara
et al., 2018; Tafsin et al., 2018) แต่เป็นวิธีที่ไม่ง่ายนักส�าหรับ
เกษตรกรในการลดการปนเปื้อนของเชื้ออื่น ๆ ในกระบวนการ
หมักด้วยเชื้อราชนิดนี้ งานวิจัยของ Chanjula et al. (2017) พบว่า
การหมักทางใบปาล์มน�้ามันด้วยเชื้อราเห็ด (Lentinussajor-caju)
ก่อนน�าทางใบปาล์มน�้ามันมาผสมในอาหารผสมเสร็จ ไม่ได้ช่วย
เพิม่ การย่อยได้หรือการกินได้ของแพะเมือ่ เทียบกับการใช้ทางใบ
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ปาล์มน�้ามันที่ไม่ผ่านการหมักด้วยเชื้อรามาใช้ผสมในอาหาร
ผสมเสร็จ หรือแม้แต่การใช้เอ็นไซม์ในการช่วยย่อยทางใบปาล์ม
น�้ามัน (Wahyuni et al., 2012) ก็ไม่ช่วยการกินได้หรือย่อยได้
เพิ่มขึ้น
Ebrahimi et al. (2015) พบว่า การใช้ทางใบปาล์มน�า้ มันใน
อาหารโคเนื้ อ โคนม และแพะ ส่ ง ผลให้ มี ไ ขมั น ที่ ไ ม่ อิ่ ม ตั ว
(Unsaturated fatty acids, UFA) ในทางเดินอาหารของแพะมากขึน้
และส่ ง ผลให้ มี ร ะดั บ ไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว ในผลผลิ ต ทั้ ง เนื้ อ และนม
มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้องหาวิธีที่เหมาะสม
ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยในเมืองไทย ในการผลิตทางใบปาล์ม
น�า้ มันเป็นอาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง เช่น การหมักทางใบปาล์มน�้ามัน
ด้วยกากน�้าตาล เป็นต้น
Khamseekhiew et al. (2017) พบว่าการใช้งานเฉพาะใบ
ปาล์มน�้ามัน โดยไม่ใช้ทางปาล์มหรือส่วนแกนกลางของทางใบ
ปาล์มน�้ามัน ท�าให้ได้อาหารหยาบที่มีโปรตีนสูงขึ้น และเมื่อใช้
เฉพาะใบปาล์มน�า้ มันอย่างเดียวในปริมาณร้อยละ 20-30 ในสูตร
อาหารผสมเสร็จ ส�าหรับการเลี้ยงแพะเนื้อ พบว่าส่งผลดีต่อการ
เจริญเติบโต แต่มีปัญหาการคัดแยกใบปาล์มน�้ามันออกจากทาง
ใบปาล์มน�้ามัน เพราะต้องใช้เครื่องตัดแยก และท�าให้ได้ปริมาณ
ใบปาล์มน�้ามันน้อยลง งานวิจัยของ Pimpa et al. (2019a) ใช้ทาง
ใบปาล์มน�้ามันในปริมาณร้อยละ 24 ในสูตรอาหารผสมเสร็จ
เปรียบเทียบกับการใช้หญ้าเนเปียร์ในระดับเดียวกัน พบว่าโคเนือ้
ทีเ่ ลีย้ งแบบขุน กินอาหารผสมเสร็จทีม่ สี ่วนผสมของทางใบปาล์ม
น�้ามันได้มากกว่า แต่การเจริญเติบโตใกล้เคียงกับการกินอาหาร
ผสมเสร็จที่มีส่วนผสมเป็นหญ้าเนเปียร์ และโคเนื้อที่เลี้ยงมี
คุณภาพซากตลอดทั้งคุณภาพของเนื้อไม่แตกต่างกัน
การท�าอาหารผสมเสร็จแบบหมักเปียกเป็นอีกวิธีในการ
ท�าอาหารผสมเสร็จ โดยที่ Suksombat & Lounglawan (2004)
ผลิตอาหารผสมเสร็จแบบหมักเปียก จากการใช้ชานอ้อยเป็น
เยือ่ ใยในระดับร้อยละ 33 ร่วมกับมันส�าปะหลังร้อยละ 33 ร�าข้าว
ร้อยละ 19 กากเบียร์รอ้ ยละ 7 กากถัว่ เหลืองร้อยละ 1 กากน�้าตาล
ร้อยละ 5 และยูเรียร้อยละ 2 ซึ่งท�าให้อาหารถูกย่อยในกระเพาะ
หมักของโคนมได้ดีที่สุด และสามารถเก็บรักษาอาหารผสมเสร็จ
แบบหมักเปียกได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Wongnen et al. (2009) ทีใ่ ช้อาหารผสมเสร็จแบบหมักเปียกเทียบ
กับแบบแห้งหรือทีไ่ ม่ได้ผา่ นการหมัก พบว่าไม่มผี ลแตกต่างกันใน
การให้ผลผลิตน�า้ นมของโคนม รวมทัง้ องค์ประกอบของน�้านม แต่
กรดไขมันไม่อิ่มตัวในน�้านม (Unsaturated fatty acids) ของโคที่
ได้รับอาหารผสมเสร็จแบบหมักเปียกจะต�่ากว่าโคนมที่ได้รับ
อาหารผสมเสร็จแบบแห้ง ซึ่งโดยภาพรวมแล้วอาหารผสมเสร็จ
แบบหมักเปียกจะสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น
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การใช้แหล่งเยื่อใยหลายแหล่งมาผสมในอาหารผสมเสร็จ
มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของอาหาร เช่น Chumpawadee & Pimpa
(2008) เปรียบเทียบการใช้แหล่งเยื่อใยหลายแหล่งในอาหาร
ผสมเสร็จ พบว่าผิวถั่วเหลืองมีผลให้อาหารผสมเสร็จย่อยได้ดี
ที่สุด และส่งผลให้เกิดการหมักได้มากกว่าการใช้ฟางข้าว หรือ
เปลือกมะเขือเทศ หรือกากปาล์ม รวมทัง้ มากกว่าการใช้กากเบียร์
เป็นแหล่งเยื่อใยในอาหารผสมเสร็จ นอกจากนี้ Kongphitee &
Sommart (2016) ศึกษาการใช้กากมันส�าปะหลังในสูตรอาหาร
ผสมเสร็จ เพื่อทดแทนแหล่งเยื่อใยจากฟางข้าว โดยใช้อัตราส่วน
ฟางข้าวต่อกากมันส�าปะหลัง 500:100 300:300 และ 100:500
กรัมในอาหารผสมเสร็จ 1 กิโลกรัมน�้าหนักแห้ง พบว่าเมื่อเพิ่ม
กากมั น ส� า ปะหลั ง เข้ า ไปทดแทนฟางข้ า ว ท� า ให้ เ กิ ด ผลดี ต ่ อ
กระบวนการหมักในกระเพาะโคเนือ้ ท�าให้การย่อยได้ของอาหาร
มากขึ้น เกิดกรดไขมันระเหยได้มากขึ้น ส่งผลต่อพลังงานที่สัตว์
ได้รับ (Metabolizable energy, ME) มากขึ้น ช่วยลดก๊าซมีเทนที่
เกิดขึน้ และช่วยยืดเวลาการเก็บรักษาอาหารผสมเสร็จแบบหมัก
เปียกได้นานขึ้น ซึ่ง Gunha et al. (2016) ศึกษาอาหารผสมเสร็จ
ทัง้ สามสูตรนีต้ อ่ เนือ่ งในโคเนือ้ พันธุพ์ นื้ เมืองของไทย พบว่าเมือ่ ใช้
กากมันส�าปะหลังมากขึ้น เป็นแหล่งพลังงานมากขึ้นจะท� าให้
โคเนื้อกินได้มากขึ้น เนื่องจากมีการย่อยได้ของวัตถุแห้งและการ
ย่อยได้ของเยือ่ ใยมากขึน้ รวมถึงส่งผลให้โคเนือ้ มีอตั ราการเจริญ
เติบโตที่สูงมากขึ้นด้วย
การใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จ
มีผลแตกต่างกันในการเลี้ยงโคเนื้อ จากงานวิจัยของ Boonsaen
et al. (2017) พบว่าการใช้มันส�าปะหลังในสูตรอาหารผสมเสร็จ
ดีกว่าการใช้ขา้ วโพดบดในสูตรอาหารผสมเสร็จ เพราะพบว่าส่งผล
ให้โคขุนพันธุ์ก�าแพงแสนมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า และมี
คุณภาพซาก รวมถึงมีผลก�าไรมากกว่า

สถานการ ม
ทีเ่ ป ยี่ น ป ง ปจากเ มิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม ได้น�าทางใบปาล์มน�า้ มันมา
สับย่อยเป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อ ท�าให้ทางใบปาล์มน�้ามันซึ่งเดิม
ไม่มีมูลค่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 บาทต่อไร่ต่อปี เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่มพี นื้ ทีป่ ลูกปาล์มน�า้ มันประมาณ 25 ไร่ ต่อคน
จึงคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 150,000 บาท ต่อสวน เมือ่ เกษตรกรน�าทาง
ใบปาล์มน�้ามันมาสับย่อยเป็นอาหารหยาบในการเลี้ยงโคเนื้อ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการท�าโครงการ พบว่าก่อน
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การด�าเนินโครงการเกษตรกรไม่มีเครื่องสับย่อยทางใบปาล์ม
น�้ามัน แต่หลังจากด�าเนินโครงการ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนเครื่องสับย่อยทางใบปาล์มน�้ามันเพื่อใช้ร่วมกัน 5 คน
ต่อเครือ่ ง จากงบสนับสนุนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการ
ร่วมกันท�าแผนและเสนอโครงการผ่านส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ
สิชล
ด้ า นจ� า นวนโคเนื้ อ พบว่ า ในช่ ว งก่ อ นด� า เนิ น โครงการ
เกษตรกรสามารถเลี้ยงโคเนื้อได้สูงสุดเพียง 6-7 ตัวต่อราย
เนื่องจากมีปัญหาด้านอาหารหยาบไม่เพียงพอ แต่หลังจาก
ด�าเนินโครงการ เกษตรกรใช้ทางใบปาล์มน�้ามันมาเป็นอาหารใน
การเลี้ยงโคเนื้อโดยน�ามาเสริมร่วมกับหญ้าสด ท�าให้เกษตรกร
สามารถเลี้ยงโคเนื้อจ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยถึง 20 ตัว
ต่อราย
ด้านการจัดการฟาร์มและอาหารโคเนื้อ พบว่าในช่วงก่อน
ด�าเนินโครงการ เกษตรกรใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการเกี่ยวหญ้า
หรือหาอาหารให้โคเนื้อ เพราะส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยหญ้าสดและ
เป็นการตัดหญ้าให้โคเนื้อแบบมื้อต่อมื้อ แต่หลังจากด�าเนิน
โครงการ เกษตรกรใช้เวลาในการหาอาหารโคเนื้อและให้อาหาร
ลดลง โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที จากการใช้ทางใบปาล์มน�้ามันที่
หมักใส่ถงั ร่วมกับอาหารข้นให้โคเนือ้ และจัดหาหญ้าสดมาใช้เลีย้ ง
เสริม ซึง่ เป็นการลดการใช้แรงงาน โดยคิดเป็นค่าแรงงานทีล่ ดลง
1,200 บาทต่อเดือน
ด้านการเจริญเติบโตของโคเนื้อ พบว่าในช่วงก่อนด�าเนิน
โครงการ โคเนือ้ ตัวผู้มอี ตั ราการเจริญเติบโตเฉลีย่ 0.75 กิโลกรัม
ต่อวัน จากการปล่อยให้แทะเล็มหญ้าในสวนปาล์มน�้ามันและ
เสริมด้วยอาหารข้น แต่หลังจากด�าเนินโครงการ เกษตรกรใช้
ทางใบปาล์มน�า้ มันร่วมกับอาหารข้นเพือ่ เลีย้ งโคเนือ้ ท�าให้โคเนือ้
ที่น�ามาเลี้ยงขุนมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 1.08
กิโลกรัมต่อวัน นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการมีอาหารส�ารอง
ส�าหรับการเลี้ยงโคเนื้อในสถานการณ์อุทกภัย
ด้ า นต้ น ทุ น การเลี้ ย งโคเนื้ อ พบว่ า ในช่ ว งก่ อ นด� า เนิ น
โครงการ เกษตรกรมีต้นทุนการเลีย้ งโคเนือ้ โดยเฉลีย่ 65 บาทต่อ
น�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม แต่หลังจากด�าเนินโครงการ
เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงลดลงเหลือ 42 บาทต่อน�า้ หนักโคที่
เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ
35 และมีผลก�าไรจากการเลี้ยงโคเนื้อโดยเฉลี่ยร้อยละ 26
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ มีการจัดตั้งศูนย์ในพื้นที่ 3
ต�าบล คือ ศูนย์เรียนรู้ของนายเรืองชัย วัจนสาร ศูนย์เรียนรู้ของ
นายอุดร วิบลู ย์ศลิ ป์ และศูนย์เรียนรูข้ องนายณรงค์ฤทธิ์ เมปริญญา
และมีแผนการด�าเนินการของกลุ่ม รวมทั้งมีคณะกรรมการซึ่ง
ท�างานเป็นทีม เพื่อประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐอย่าง
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พื้นที่ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของประเทศในโครงการต่าง ๆ ที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และตรงกับความต้องการของ
ชุมชน จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง เช่น โครงการ
โคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการแปลงใหญ่โคเนื้อ โครงการส่งเสริม
เลีย้ งสัตว์สร้างอาชีพ เงินกูด้ อกเบีย้ ต�า่ “ล้านละร้อย” ในปี พ.ศ. 2563
ความต่อเนื่องของกิจกรรมการใช้ทางใบปาล์มน�้ามันและ
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มจากโรงงานมาผลิต
อาหารโคเนื้อ สอดคล้องกับการพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ
ในสวนปาล์มน�้ามันของเกษตรกรที่ด�าเนินการคู่กัน จึงเป็นการ
ต่อยอดการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรที่มีอยู่ให้มีความยั่งยืน
ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ โดยเฉพาะการพึ่งพาตนเองและ
พึง่ พาทรัพยากรในท้องถิน่ มาประยุกต์ใช้เป็นอาหารโคเนือ้ ก่อให้
เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับแนวทางการผลิต
น�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลส�าหรับ
ทุกประเทศทีป่ ลูกปาล์มน�า้ มัน หากมีการใช้ทรัพยากรทีป่ ลอดภัย
ก็จะส่งผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่น ทั้งผลผลิตปาล์มน�้ามัน
และเนื้อโคก็จะมีคุณค่าต่อผู้บริโภค เป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องที่
จากการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและการ เกษตรกรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง และรู้จริง
ใช้ผลพลอยได้จากทางใบปาล์มน�้ามันมาเป็นอาหารโคเนื้อ ใน
พืน้ ทีอ่ �าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิดการต่อยอดองค์
ความรู้เรื่องการผลิตอาหารผสมเสร็จ จากวัตถุดิบอีกหลายชนิด
ที่มีในพื้นที่ เช่น การใช้ขี้เค้กหรือกากตะกอนน�้ามันปาล์มมาผสม
เพือ่ ลดต้นทุน นอกจากนีก้ ลุม่ เกษตรกรยังเปิดให้มกี ารศึกษาดูงาน
และขอเข้าเยีย่ มชมกิจกรรมจากเกษตรกรของจังหวัดอืน่ ๆ อย่าง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน
ต่อเนื่อง เช่น จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สัญญาทุนเลขที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ สกอ 7/2548 ส�าหรับศึกษาข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ และขยาย
ผลิตอาหารสัตว์ การต่อยอดเรื่องการสร้างตลาดและเครือข่าย ผลถ่ายทอด สัญญาทุนเลขที่ สกอ 04/2558 และโครงการ
การตลาดโคขุนของกลุม่ เกษตรกรกับจังหวัดอืน่ ๆ ส่งผลให้มกี าร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์
ด�าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลสู่กลุ่มอื่น ๆ ใน ปีงบประมาณ 2559

ต่อเนือ่ ง ท�าให้เกษตรกรมีโครงการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และตอบสนองต่อโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของภาครัฐ
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรทั้ง
สามกลุ่ม จากการด�าเนินงานตามแผนของกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาการเลีย้ งโคเนือ้ ตามรูปแบบการส่งเสริม ส่งผลให้เกิดความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการคือ การเพิ่มจ�านวนโคเนื้อตาม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริ จน
ได้รบั การพิจารณาให้เป็นกลุม่ เกษตรกรทีช่ นะเลิศในการประกวด
การด�าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด�าริ ดีเด่นล�าดับที่ 1 ระดับส�านักงานปศุสัตว์เขต 8 ดังนี้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคต�าบลทุ่งใส อ�าเภอสิชล
ได้รบั รางวัลชนะเลิศในปี พ.ศ. 2561 และกลุม่ เลีย้ งโคต�าบลเสาเภา
ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี พ.ศ. 2562

กร ทบ ความยัง่ ยืน
องการเป ยี่ น ป ง
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