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บทคัดย่อ 
 การใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (การใช้เป็นอาหารแกะ) ดำเนินการทดลองในปี 2528 - 2545 ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete 
block design (RCBD) แบงเปน 4 กลุม ๆ ละ 4 ตัว จัดใหแก่ทุกกลุมไดรับอาหารหยาบและอาหารขน         
ในลักษณะเลือกกินอิสระ (Freechoice) โดยอาหารหยาบที่ใช คือ หญารูซี่สดและอาหารขนแตกตางกัน 4 สูตร 
ดังนี้ สูตร 1 คือ รําละเอียด สูตร 2 คือ รํา : กากปาลมนํ้ามัน = 75 : 25 สูตร 3 คือ รําละเอียด : กากปาลมนํ้ามัน 
= 50 : 50 และสูตร 4 คือ รําละเอียด : กากปาลมนํ้ามัน = 25 : 75 ระยะเวลาทําการทดลอง 12 สัปดาห 
พบว่า แกะที่ไดรับอาหารขน สูตรที่ 1, 2, 3 และ 4 มีอัตราการเจริญเติบโต เทากับ 71.5 , 47, 34 และ 25 
กรัม/วัน ตามลำดับ โดยแกะที่ไดรับอาหารขนสูตรที่ 1 จะแตกตางกับกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ขณะที่แกะที่ไดรับอาหารสูตร 2 กับ 3 และ 3 กับ 4 จะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกันกับ
ปริมาณการกินอาหาร (วัตถุแหง) ซึ่งมีคาเทากับ 629, 502, 445 และ 357 กรัม/วัน ตามลําดับ พบวาการเพ่ิม
กากปาลมนํ้ามันในระดับที่สูงขึ้น จะทําใหแกะสามารถกินอาหาร (วัตถุแหง) ไดตํ่าลง แตประสิทธิภาพการใช
อาหารที่มีกากปาล์มนํ้ามันเปนสวนผสมที่ 25 ,50 และ 75 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกัน 
 

 
คำสำคัญ : กากปาล์มน้ำมัน  อาหารแกะ 

หลักการและเหตุผล 
 ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและมีปลูกกันมากในเขตภาคใตของประเทศไทย จากการ
สํารวจในป 2532 มีพื้นที่ปลูกปาลม 854,000 ไร ใหผลผลิตปาลม 1,098,000 ตัน/ป ผลปาลมนํ้ามันประกอบ
ไปดวยนํ้ามัน จึงกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมา คือ โรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม เพื่อสกัดนํ้ามัน
จากผลปาลมมาใชประโยนชในการบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ อยางไรก็ตามสําหรับเกษตรกรยอยแลว     
การขนสงปาลมเขาสู โรงงานสกัดนํ ้ามันที ่มีอยู่ เปนเรื ่องยุ งยากและสิ ้นเปลืองคาใชจาย ดังนั ้นโดยแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมอบใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดําเนินการศึกษา 
และจัดตั้งโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็กขึ้น ในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็น
โรงงานตนแบบสําหรับเกษตรกร จากผลการดําเนินการสกัดนํ้ามันของโรงงานดังกลาวทําใหมีผลพลอยไดที่
สําคัญเกิดขึ้น คือกากนํ้ามันปาลมซึ ่งไดทรงมีพระราชดําริ ใหกรมปศุสัตว ดําเนินการศึกษาเพื่อนํามาใช
ประโยชน์ในแงอาหารสัตว ภายหลังการศึกษาคุณคาทางอาหารของกากปาลมในเบื้องแรก พบวามีความเปนไปได 
ที่จะนําเอากากปาลมดังกลาวมาใชเปนอาหารสําหรับสัตวกระเพาะรวม จึงไดนํามาศึกษาการใชประโยชนในแง



 

อาหารเลี้ยงแกะตอไป ทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลที่ไดรับไปแนะนําและถายทอดใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรสนอง
ตามพระราชดําริตอไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 แกะเพศเมีย 
 1.2 หญ้ารูซี่สด 
 1.3 รำ 

1.4 กากน้ำมันปาล์ม 
2. วิธีการ 
 ใชแกะอยานมเพศเมีย จํานวน 16 ตัว วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) แบงแกะออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 4 ตัว เลี้ยงในคอกขังเดี่ยว โดยใหแกะทดลองทุกกลุม ไดรับ
อาหารหยาบ คือ หญารูซี่สด และอาหารขนที่มีสวนผสมของรําและกากนํ้ามันปาลมแตกตางกัน 4 สูตร ดังนี้ คือ 

สูตรที่ 1 อาหารขนประกอบดวย  
สูตรที่ 2 อาหารขนประกอบดวย  
สูตรที่ 3 อาหารขนประกอบดวย  
สูตรที่ 4 อาหารขนประกอบดวย  

รํา : กากนํ้ามันปาลม = 100:0 
รํา : กากนํ้ามันปาลม = 75:25 
รํา : กากนํ้ามันปาลม = 50:50 
รํา : กากนํ้ามันปาลม = 25:75 

 การใหอาหาร ทั้งอาหารหยาบและอาหารขนจะใหในลักษณะแบบเลือกกินอิสระ (Freechoice) โดย
จะบันทึกปริมาณการกินอาหารที่แกะกินทุกวัน และการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักตัวของแกะทุก ๆ 2 สัปดาห    
เพื่อนํามาหาอัตราการเจริญเติบโตนําคาตางๆ ที่ไดในแตละกลุมมาวิเคราะหขอมูลโดย Analysis of Variance 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Ducan’s New Multiple Range Test 

  
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. ผลวิเคราะห์ทางเคมี 
 ผลวิเคราะหเบื้องตนหาสวนประกอบทางโภชนะโดยวิธี Proximate Analysis ของกากปาลมนํ้ามัน    
ที่ไดจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็ก เปรียบเทียบกับกากปาลมนํ้ามันที่ไดจากโรงงานสกัดนํ้ามันขนาด
ใหญ (ตารางที่ 1) จะเห็นวาปาลมนํ้ามันที่ไดจากโรงงานสกัดนํ้ามันขนาดเล็กจะมีสัดสวนของไขมันและเยื่อใย  
สูงกว่าในแงของการนํามาเปนอาหารสัตว โดยเฉพาะสัตวเคี้ยวเอ้ืองแลวปริมาณไขมันที่มีอยูสูงนี้จะเปนอุปสรรคต่อ
การใชประโยชนกลาวคือ จะเปนตัวขัดขวางการยอยสลายของแบคทีเรียที่อยูในกระเพาะ Rumen นอกจากนั้น
ยังทําใหการเก็บรักษาและความนากินลดลงดวย สวนผลวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีของอาหารหยาบ     
(หญารูซี่สด) และอาหารขนสูตรตางๆ แสดงไวใน (ตารางที่ 2) 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีของกากปาล์ม (% วัตถุแห้ง) 
แหล่งผลิต โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า NDF 

กากปาล์มน้ำมันที่ได้จากการสกัดของโรงงานขนาดเล็ก 4.86 28.62 33.78 3.16 26.58 
กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานทั่วๆ ไป 7.83 8.78 30.14 6.4 44.38 

 
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหตัวอยางหญารูซี่สดและอาหารขน (%วัตถุแหง) 

อาหารให้กิน ความชื้น โปรตีน ไขมัน กาก เถ้า NFE Ca P 
หญ้ารูซี่สด 76.44 11.59 2.63 24.75 5.73 55.30 0.21 0.13 

สูตร 1 9.67 13.71 20.84 6.84 9.52 49.09 0.070 1.93 
สูตร 2 7.99 11.41 23.10 14.21 7.86 43.42 0.079 1.53 
สูตร 3 6.33 9.20 26.32 21.33 6.28 37.87 0.091 1.14 
สูตร 4 4.66 7.07 27.46 28.19 4.74 32.54 0.100 0.776 

 
2. ปริมาณการกินอาหารและโภชนะที่ไดรับ 
 อาหารหยาบ ผลการทดลองพบวา แกะกลุมที ่ 1 จะกินอาหารหยาบตํ่าที ่สุด (198 กรัม/ตัว/วัน    
แตกตางกับกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในขณะที่แกะกลุมที่ 2, 3 และ 4 กินอาหารหยาบไมแตกตาง
กัน คือ 218, 222 และ 225 กรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ อยางไรก็ตามมีแนวโนมวา แกะในกลุมที่ไดรับอาหารข้น
ในสัดสวนที่สูงขึ ้น จะกินอาหารมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุว ากากปาลมนํ้ามันที่ไดรับจากโรงงานสกัดนํ้ามัน     
ขนาดเล็กจะมีความนากินตํ่า จึงทําใหแกะเลือกที่จะกินหญารูซี่มากกวาอาหารขน เปนไปทํานองตรงกันขาม 
กับการกินอาหารหยาบ กลาวคือแกะกลุมที่ไดรับอาหารขนที่มีกากปาลมนํ้ามันในสัดสวนที่สูงขึ้น จะมีการกิน
อาหาร ขนตํ่าลง โดยแกะกลุมที่ 1 จะกินอาหารขนที่ประกอบดวยรําเพียงอยางเดียวสูงที่สุด (436 กรัม/ตัว/วัน)        
จะแตกตางกับกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในขณะที่แกะกลุมที่ 2 กับ 3 และ กลุมที่ 3 กับ 4 จะไม
แตกต่างกันทางสถิติ มีคาเทากับ 284, 223 และ 132 กรัม/ตัว/วัน ในแกะกลุมที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ 
ปริมาณวัตถุแหงที่แกะไดรับ เมื่อพิจารณาปริมาณวัตถุแหงที่แกะแตละกลุมกินไดในแตละวันพบวา แกะทุก   
กลมุจะสามารถกินวัตถุแหงไดตํ่ากวามาตรฐานความตองการโภชนะ (Kearl,1982) ที่ระบุวาวัตถุแหงที่แกะควร
จะไดรับเพื่อการดํารงชีพ (Maintenance) ปริมาณรอยละ 3 ของนํ้าหนักตัว ซึ่งผลจากกการทดลอง แกะกลุม 
ที่ 1 จะสามารถกินวัตถุแหงไดสูงกวากลุมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในขณะที่แกะกลุมที่ 2 กับ 3 และ
กลุ่ม 3 กับ 4 จะสามารถกินอาหาร (วัตถุแหง) ไมแตกตางกันทางสถิติ กลาวคือ การกินอาหารเมื่อคิดเป็น
ปริมาณวัตถุแหง (กรัม/ตัว/วันและ % ของนํ้าหนักตัว) มีคาดังนี้ คือ 629, 2.44, 502, 2.10, 445, 1.98 และ 
357, 1.63 ในแกะกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ อยางไรก็ตามถึงแมแกะทุกกลุมจะสามารถกินวัตถุแหง    
ไดตํ่ากวามาตรฐานความตองการโภชนะ แตเมื่อพิจารณาถึงโภชนะแตละตัว อาทิเชน โปรตีน แลวพบวา แกะ
ทุกกลุมไดรับโปรตีนใกลเคียงกับมาตรฐานความตองการในแตละระดับการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 3) 
แสดงถึงแกะสามารถใชประโยชนจากกากปาลมนํ้ามันในสตูรอาหารไดอยางดี ถาทําใหแกะสามารถกินกากปาลมนํ้ามัน
จากโรงงานสกัดนํ้ามันขนาดเล็กไดมากขึ้น 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 3 โปรตีนหยาบที่ไดรับจากอาหารแตละสูตร เปรียบเทียบกับความตองการทางโภชนะ (Kearl, 1982) 
    ที่ระดับการเจริญเติบโตตางๆ กัน 

แกะทดลอง การเจริญเติบโต 
(กรัม/วัน) 

โปรตีนที่ได้รับจากอาหารทดลอง (กรัม/) มาตรฐานความต้องการ
โภชนะของ  (Kearl, 1982) หญ้า อาหารข้น รวม 

กลุ่มท่ี 1 75 22 60 82 78 
กลุ่มท่ี 2 50 25 30 55 49 
กลุ่มท่ี 3 37.5 26 20 46 45 
กลุ่มท่ี 4 25 26 9 35 42 

 
3. อัตราการเจริญเติบโต 
 จากผลการทดลองพบวา อัตราการเจริญเติบโต (ดังภาพที่ 1) ของแกะทดลองแตละกลุม เปนใน
ทํานองเดียวกันกับปริมาณการกินอาหารขน กลาวคือ แกะทดลองกลุมที่ 1 จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด 
(71.5 กรัม/วัน ) ซึ่งแตกตางกับกลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในขณะที่กลุม 2 กับ 3 และกลุม 3 กับ 4 
ไมแตกตางกันทางสถิติ คือ เทากับ 47.0 34.0 และ 25.0 กรัม/วัน ในกลุมที่ 2,3 และ 4 ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึง
อัตราการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน นาจะมีผลมาจากปริมาณการกินอาหารขนที่มีกากปาลมนํ้ามันเปนสวนผสม
ในระดับตาง ๆ (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองใชกากปาลมนํ้ามันจากโรงงานสกัดนํ้ามันขนาดเล็ก 
การเจริญเติบโตและการกินอาหาร T1 T2 T3 T4 

เริ่มน้ำหนัก (กก.) 14.23 14.0 13.68 13.55 
น้ำหนักสุดท้าย (กก.) 23.25 19.93 17.60 16.65 
ระยะเวลาการทดลอง (วัน) 126 126 126 126 
อัตราการเจริญเติบโต (กก./ตัว/วัน) 0.0715a 0.4047b 0.034bc 0.025c 
ปริมาณการกินอาหาร (กก./ตัว/วัน)     
     หญ้าสด 0.822 0.926 0.948 0.957 
     รำ 0.362 0.231 0.119 0.035 
     กากปาล์มน้ำมัน - 0.077 0.119 0.104 
     % BW 2.44 2.10 1.98 1.63 
ปริมาณการกินวัตถุแห้ง (กก./ตัว/วัน) 0.629a 0.502b 0.445bc 0.357c 
     หญ้าสด 0.193b 0.218a 0.222a 0.225a 
     รำ 0.436a 0.213b 0.111bc 0.033c 
     กากปาล์มน้ำมัน - 0.071 0.112 0.039 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (กก./ตัว/วัน) 10.70a 10.70a 13.09b 14.28b 
ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 24.58 24.58 20.93 15.17 

 
 
 
 
 



 

4. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 
 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนอาหาร (วัตถุแหง) เปนนํ้าหนักตัว พบวา 
แกะทดลองกลุมที ่ 1 และ 2 มีคาเทากับ 8.79 และ 10.70 ไมแตกตางกันทางสถิติ แตจะแตกตางอยาง           
มีน ัยสําคัญทางสถิต ิ (P<0.05) กับกลุ มที ่ 3 และ 4 มีคาเทากับ 13.09 และ 14.28 เนื ่องจากการวัด
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารจะวัดจากปริมาณการกินวัตถุแหงรวม ซึ่งไดมาจากทั้งหญารูซี่และอาหารขน 
ดังนั ้นประสิทธิภาพการเปลี ่ยนแปลงอาหารของทั ้งกลุ มที ่ 1 และ 2 ที่ไมแตกตางกันทางสถิติ จึงไมได้
หมายความวากากปาลมนํ้ามันที่มีอยูในอาหารขน 25 % ที่ใหแกะกลุมที่ 2 นั้น จะสามารถทดแทนรําได ทั้งนี้
เพราะเหตุวาปริมาณการกินอาหารขน อาหารหยาบ และอัตราการเจริญเติบโตของแกะทั้ง 2 กลุม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

สรุป 
 จากการศึกษาการใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ (การใช้เป็นอาหารแกะ) เพ่ือถ่ายทอดความรู้นํามาใชประโยชนในด้านอาหาร
สัตว ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ พบว่ากากปาลมนํ้ามันที่สกัดจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็กมีความ       
นากินตํ่ามากซึ่งถานํามาใชเปนอาหารสัตวจะมีผลทําใหการกินอาหารของสัตวตํ่าลง ดังนั้นกอนจะนํามาใชเปน 
อาหารสัตวควรจะตองคํานึงถึงปริมาณการกินอาหารของสัตวหรือหาวิธีการเพ่ือความนากินใหสูงขึ้น และการใช
ประโยชนไดของกากปาลมนํ ้ามัน โดยใชระดับ 25, 50 และ 75 % ในอาหารขน ยังคงสามารถทําให้
ผลตอบสนองของแกะเปนไปอยางปกติตามโภชนะท่ีไดรับ 
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