
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

การพัฒนาการใช้ทางใบปาล์มน้ ามันเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับโคพื้นเมือง 
Development on the Use of Oil Palm Fronds as Roughage Feed Source 

for Thai Native Cattle 
ประดิษฐ์ อาจชมภู1* วุฒิชัย สีเผือก1 และ ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล1 

 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

 

บทคัดย่อ 
 การทดลองครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  ใช้โคเพศผู้พันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ของไทย จ านวน 15  ตัว  
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มใช้โคทดลองจ านวน 3 ตัว แต่ละตัวคือ 1 ซ้ า โคแต่ละกลุ่มได้รับอาหารหยาบเต็ม              
ที่แตกต่างกัน 5 ชนิดคือ 1) หญ้าเนเปียร์สด  2)  ทางใบปาล์มน้ ามันสด 3)  ทางใบปาล์มน้ ามันหมักธรรมดา 4) ทางใบ
ปาล์มน้ ามันหมักด้วยกากน้ าตาล 2 เปอร์เซ็นต์ และ 5) ทางใบปาล์มน้ ามันหมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 
เปอร์เซ็นต์  โคทดลองทุกตัวได้รับอาหารข้นที่มีโปรตีน 14  เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัวเก็บ
ข้อมูลในการทดลองนาน 120 วันเพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มโดยวิธี Duncan’s  ultiple range test (DMRT) ผลการทดลองพบว่า ปริมาณ
การกินได้ของวัตถุแห้ง การย่อยได้ของโปรตีน การย่อยได้ของผนังเซลล์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว และ
อัตราการเจริญเติบโตของโคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบที่ต่างกัน  5  ชนิด  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)  แต่ต้นทุน
ค่าอาหารต่อน้ าหนักเพิม่ 1 กิโลกรัม ของโคที่เลี้ยงด้วยทางใบปาล์มน้ ามันหมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
ต่ าที่สุด  

 

Abstract 
 An experimental design was a completely randomized design (CRD).  Fifteen Thai native 
cattle were randomly allocated into 5 treatment groups, with 3 animals in one group and one 
cattle was one replication, assigning to be fed with various roughages: (1) fresh Napier grass (NP), (2) 
fresh oil palm fronds (OPF), (3) oil palm fronds silage, (4) OPF silage with 2% of molasses and (5) 
NaOH treated OPF (1.5% by weight OPF). All treatments were supplemented with concentrate feed 
consisting of 14% of crude protein at the rate of 1% of live weight (BW). The experimental period 
was 120 days. The data were analyzed with analysis of variance and mean comparisons among 
treat ents were Duncan’s  ultiple range test (DMRT). The results showed that no significant 
differences (p>0.05) were observed among 5 treatments in feed intake of dry matter, digestibility of 
crude protein, digestibility of neutral detergent fiber, feed conversion ratio and growth rates. 
However, the lowest production cost for 1 kg gain was obtained from the cattle fed with NaOH 
treated OPF.  
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1. บทน า  
 โคพื้นเมืองไทยเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง โดยมีจุดเด่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพอากาศร้อนในเมืองไทย และเปลี่ยนอาหารหยาบคุณภาพต่ าเป็นเนื้อได้ดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่
ภาคการผลิตไม่สามารถผลิตโคเนื้อได้เพียงพอกับความต้องการ จะเห็นได้จากตลาดระดับล่างคือโคพื้นเมื อง และโค
ลูกผสมพื้นเมืองที่เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ มีความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น และท าให้ราคาเนื้อโคปรับเพิ่มสูงจาก
กิโลกรัมละ 120 บาท เป็น 180-220 บาทต่อกิโลกรัม  
 ปัญหาโคเนื้อขาดตลาดจึงเกิดขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้มีการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายว่ ามี
สาเหตุจากหลายปัจจัย อาทิ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ระยะเวลาการผลิตโคยาวนาน
กว่าปศุสัตว์ประเภทอ่ืน ต้นทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับพ้ืนท่ีสาธารณะส าหรับใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์ลดลง  
 ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตโคพื้นเมืองไทย น่าจะเป็นแนวทางการลดการน าเข้าโคเนื้อ และผล
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การหาแหล่งอาหารหยาบจากทรัพยากรใน
ท้องถิ่น เช่น  ในภาคใต้มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันในปี 2553 จ านวนเกือบ 3.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 87 ของพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) และเนื่องจากราคาน้ ามันพุ่งตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต จึงท าให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ ามันเพิ่มขึ้นทุกปี  
 ในการจัดการสวนปาล์มน้ ามันเกษตรกรจะต้องตัดทางใบปาล์มทุกครั้งที่เก็บเกี่ยวทลายอย่างน้อย 2 ทางใบ
ต่อต้น ทุกเดือน ท าให้มีปริมาณทางใบปาล์มจ านวนมากที่ต้องตัดทิ้งในสวนปาล์ม หากมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา             
น าทางใบปาล์มดังกล่าวมาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคพื้น เมือง ก็จะเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่มีศักยภาพสูงมาก เพราะมีต้นทุนต่ า และมีปริมาณเพียงพอ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนอาหารหยาบส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างยั่งยืน   
 ทางใบปาล์มน้ ามันเป็นส่วนของใบและก้านใบ โดยเกษตรกรจะต้องจัดการตัดใบล่างเมื่อมีการเก็บเกี่ยวหรือ
การโค่นทิ้งเพื่อปลูกใหม่เมื่อต้นปาล์มมีอายุ 15 ถึง 20 ปี ถึงแม้จะมีการน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์แต่พบว่า มีโปรตีน
ค่อนข้างต่ า คือ ประมาณ 2 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ (Abu Hassan, 1995) การน าทางใบปาล์มน้ ามันไปหมักอย่างน้อย             
30 วัน แล้วน ามาเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการเสริมอาหารชนิดอื่นสัตว์จะได้รับโภชนะไม่เพียงพอ เพราะนอกจากจะมีคุณค่า
ทางโภชนะต่ าแล้วยังพบว่าการย่อยได้ต่ าด้วย คือประมาณ 35 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง (Abu Hassan at al., 
1994) ดังนั้นการน าทางใบปาล์มน้ ามันมาใช้เลี้ยงสัตว์ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพก่อน เช่น การน าทางใบ
ปาล์มน้ ามันทรีตส์ด้วยแรงดันสูง จะท าให้การย่อยได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากท าให้พันธะการเกาะกันของเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส ท่ีเกาะกับลิกนินลดลง (Paengkoum, 2003) 
 Jalaludin และคณะ (1991) รายงานว่าใบปาล์มน้ ามันล้วนๆ โดยแยกเอาทางใบออกแล้ว พบว่า มีโปรตีน 
(crude protein) 15 เปอร์เซ็นต์แต่มีปริมาณลิกนินสูงถึง 22 เปอร์เซ็นต์ และ Dahlan และคณะ  (1993) ได้น าทางใบ
ปาล์มเลี้ยงแพะเนื้อ พบว่าทางใบปาล์มสดให้พลังงานในรูปMetabolized energy และโปรตีนเพียงพอส าหรับการ
ด ารงชีพของแพะ ส่วนรายงานของ Wan Zahari และคณะ (2000) พบว่าการปรุงแต่งทางใบปาล์มด้วยโซเดียม           
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) ท าให้ความสามารถในการย่อยได้ของทางใบปาล์มเพิ่มขึ้น   
 ทางใบปาล์มน้ ามันเป็นวัสดุเศษเหลือท่ีสามารถน ามาพัฒนาเป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ และควรเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนะก่อน เช่น เสริมไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (non protein nitrogen) หรือเสริมด้วยคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายได้ (soluble carbohydrate) จะช่วยเพิ่มปริมาณการย่อยได้ของวัตถุแห้ง (dry matter digestibility) และ
ของอินทรีย์วัตถุ (organic matter digestibility) ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ( Islam et al., 1998) และการน าทางใบปาล์ม
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อัดเม็ด และเสริมด้วยถั่วลิสงเถาในอัตราส่วน 80:20 70:30 60:40 และ 50:50 พบว่าระดับการเสริมถั่วลิสงเถามีผลท า
ให้การย่อยได้ของทางใบปาล์มอัดเม็ดเพิ่มขึ้น (P<0.05) (Khamseekhiew et al., 2002) 
 การน าทางใบปาล์มน้ ามันไปหมัก โดยใส่ยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ และ 6 เปอร์เซ็นต์ ท าให้โปรตีนเพิ่มจาก 5.67 
เปอร์เซ็นต์ จากทางใบปาล์มน้ ามันหมักธรรมดาเพิ่มเป็น 12.50 และ 20.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่พบว่าการใช้
ยูเรียที่ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การย่อยได้ของวัตถุแห้งของทางใบปาล์มน้ ามันลดลงจาก 44.20 เหลือ 35.80 
เปอร์เซ็นต์ (Abu Hassan at al., 1994)  
 การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกพร้อมซังข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6% ร่วมกับยูเรีย 6% 
หมักนาน 14 หรือ 21 วันช่วยให้การย่อยได้ในห้องปฏิบัติการดีกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือยูเรียเพียงอย่างเดียว 
(ศิริพร และคณะ, 2555) 
 การเลี้ยงโคพื้นเมืองโดยใช้ผลพลอยได้จากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นจ านวนมากอย่างทางใบปาล์มน้ ามัน น่าจะเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารหยาบลง ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการน าวัสดุเศษเหลือทิ้งในสวนปาล์มที่ไม่มีค่าราคาใดๆ มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์
และแก้ปัญหาให้กับชุมชน และท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หากสามารถน าทางใบปาล์มน้ ามันทั้งหมดมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อ
ใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องต่อไป 
 

2. วิธีการทดลอง 
 ทางใบปาล์มน้ ามันสดที่ตัดจากต้นใหม่ๆ น ามาเก็บผึ่งลมไว้ในท่ีร่มประมาณ 4 ถึง 6 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน าไป
หั่นด้วยเครื่องหั่นย่อยปุ๋ยพืชสด จนได้ขนาดเป็นช้ินเล็กๆประมาณ 2 ถึง 3 เซนติเมตร ก่อนหมักจะคลุกเคล้าทางใบ
ปาล์มน้ ามันที่หั่นแล้วกับสารเสริมในการหมักตามกลุ่มการทดลองต่างๆ โดยใช้น้ าสะอาดเป็นตัวท าละลายในปริมาตร 
10 ลิตรต่อทางใบปาล์มน้ ามันสดที่จะหมัก 100 กิโลกรัม เมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วบรรจุลงในถังหมัก
พลาสติกชนิดหนาที่มีขนาดความจุ 100 ลิตร โดยขณะบรรจุลงในถังหมักต้องอัดให้แน่น และไล่อากาศออกให้หมด   
เมื่อบรรจุเต็มถังหมักแล้วปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่มจนครบ 30 วัน จึงน ามาตรวจลักษณะทางกายภาพ โดยดูจาก สี 
กลิ่น รส และวัดค่า pH ก่อนน าไปเลี้ยงโคทดลอง 
 เก็บตัวอย่างทางใบปาล์มน้ ามันหมักท่ีหมักแล้ว  30 วัน จากถังหมัก  โดยสุ่มจากถังส่วนบน  กลาง และก้นถัง  
จ านวน 3 ถึง 4  ถัง ในแต่ละกลุ่มการทดลอง เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่  วัตถุแห้ง (dry  matter)  โปรตีน
รวม (crude protein) อินทรีย์วัตถุ (organic  matter) และเถ้า (ash) ตามวิธีการของ AOAC (1990)  และหาเยื่อใย 
Neutral detergent fiber (NDF), Acid detergent fiber (ADF), Acid detergent lignin (ADL)  ตามวิธีการของ 
Van  Soest and  Robertson (1979)    
 ใช้โคพื้นเมืองภาคใต้ของไทยเพศผู้ อายุระหว่าง 15–18 เดือน น้ าหนักเฉลี่ย 168.93 กิโลกรัม จ านวน               
15  ตัว เลี้ยงในคอกเดี่ยว  ขนาดของคอกกว้าง  2.0  เมตร  ยาว  3.0  เมตร  และสูง  1.50  เมตร  ภายในคอกมีอ่าง
น้ าส าหรับให้โคกิน ส่วนรางอาหารยื่นออกมาจากคอกต่างหาก มีแร่ธาตุก้อนแขวนไว้ให้โคสามารถเลียกินได้ตลอดเวลา
อย่างไม่จ ากัด (ad libitum)  
 โดยก่อนทดลองช่ังน้ าหนักโคทุกตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ( foot and mouth disease,  
FMD) แบบรวมทั้ง 3 type (O A และ Asia I)  ของกรมปศุสัตว์ และถ่ายพยาธิโคทดลองทุกตัวโดยใช้ Farmazen® 
(Albendazone) ของบริษัท H.K.  Pharmaceutical Co., Ltd.  เป็นยาถ่ายพยาธิพยาธิภายใน  และ  Asuntol  50® 
ของบริษัทไบออร์เลเวอร์เซน เยอรมัน เป็นยาก าจัดพยาธิภายนอก สุ่มหน่วยทดลองให้กับแต่ละกลุ่มการทดลองโดยใช้
โคทดลองจ านวน 3 ตัวต่อกลุ่มการทดลอง5กลุ่มประกอบด้วย 1) หญ้าเนเปียร์สด (สับเป็นช้ินขนาด  2-3 ซม.) 2) ทาง
ใบปาล์มน้ ามันสด (สับเป็นช้ินขนาด 2-3 ซม.) 3) ทางใบปาล์มน้ ามันหมัก (ไม่ใส่สารเสริม) 4)ทางใบปาล์มน้ ามันหมัก
ด้วยกากน้ าตาล 2 เปอร์เซ็นต์ 5) ทางใบปาล์มน้ ามันหมักด้วยโซเดียม ไฮดรอกไซด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 โคทดลองได้รับอาหารหยาบตามทรีตเมนต์ ต่างๆ  อย่างเต็มที่และได้รับอาหารข้นส าเร็จรูปที่มีโปรตีน 14 
เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว การให้อาหารจะให้วันละ 2 เวลา คือ เช้า เวลา 06.00 นาฬิกา และ
เย็นเวลา 17.00 นาฬิกา โดยให้โคทดลองปรับตัวกับอาหารทดลองเป็นระยะเวลานาน 14 วัน จึงเริ่มเก็บข้อมูลใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 120 วัน 
 ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) มี 5 กลุ่มการทดลองมี
จ านวน 3 ซ้ า แต่ละซ้ าใช้โคทดลอง 1 ตัว เก็บข้อมูลปริมาณการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว 
อัตราการเจริญเติบโต ต้นทุนค่าอาหาร  
 การย่อยได้ โดยใช้เทคนิคการย่อยได้ในไนล่อน 
(Nylon bag technique) โดยน าเข้าสมการตามวิธีของ Ørskov (1985) 

 

 น าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของการใช้อาหารหยาบเลี้ยงโคทั้ง 5 กลุ่มการทดลองไปวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test 
(DMRT) โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SAS ( SAS, 1988) 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณผ์ล 
 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของทาง ใบปาล์มน้ ามันหมักหลังหมักแล้ว 30 วัน พบว่าทางใบปาล์ม
น้ ามันหมักธรรมดา ทางใบปาล์มน้ ามันหมักร่วมกับกากน้ าตาล  2 เปอร์เซ็นต์ และทางใบปาล์มน้ ามันหมักด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ลักษณะของทางใบปาล์มน้ ามันสด และทางใบปาลม์น้ ามันหมัก  
 

1) ทางใบปาล์มน้ ามันสด 2) ทางใบปาล์มน้ ามันหมักธรรมดา (ไม่ใส่สารเสริม) 3) ทางใบปาล์มน้ ามันหมักด้วย
กากน้ าตาล 2 เปอร์เซ็นต์ 4) ทางใบปาล์มน้ ามันทรีสต์ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ 

 

 องค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ ามันสดและการหมักรูปแบบต่างๆ 
เปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สด (ตารางที่ 1) ปริมาณการกินได้ ของโคทดลองทั้ง 5 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) และการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุ ของหญ้าเนเปียร์สูงกว่ากลุ่มการทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่ง (p<0.01) (ตารางที่ 2) 
 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารหยาบเป็นน้ าหนักตัวของโคทดลองทั้ง 5 กลุ่ม ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักเพิ่ม 1 กิโลกรัม ของโคทดลองที่ใช้ทางใบปาล์ม
น้ ามันหมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าต่ าสุด ดังแสดงในตารางที่ 3  

2 

3 

1 
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ตารางที่ 1  องค์ประกอบทางเคมี (% น้ าหนักแห้ง) และคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ ามันสด 
              และการหมักรูปแบบต่างๆ เปรยีบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สด  

ชนิดของอาหารหยาบ DM CP NDF ADF ADL EE Ash 
หญ้าเนเปียร์สด 22.40 9.50 56.72 44.89 8.65 2.87 6.82 
OPF สด 38.20 5.30 68.71 54.62 22.52 2.67 4.24 
OPF หมักธรรมดา 43.90 7.25 59.23 49.12 22.77 3.85 4.18 
OPF + กากน้ าตาล 2% 45.96 7.32 61.16 50.60 23.16 2.46 4.60 
OPF + NaOH 1.5% 48.84 6.21 58.92 51.38 18.75 2.97 3.63 
 
 

ตารางที ่2 ปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของโภชนะของโคทดลองทั้ง 5 กลุ่ม 
รายการ หญ้าเนเปียร์สด OPF สด OPF หมักธรรมดา OPF+กากน้ าตาล 2% OPF+NaOH 1.5% 

ปริมาณการกินได้ของอาหารหยาบ      
kg DM/day ns   3.82  0.55   3.79  0.81  4.06  0.96  4.05  0.67  3.78  0.85 
% BW ns   1.88  0.08   1.89  0.40  2.02  0.48  2.00  0.33  1.88  0.43 
g/kg BW0.75 ns 71.12  2.93   71.10  15.13  76.08  18.05  75.59  12.46  70.87  15.92 

ปริมาณการกินได้ของอาหารข้น      
kg DM/day ns   2.03  0.05   2.02  0.03  2.01  0.07  2.02  0.04  2.01  0.03 
% BW ns   1.01  0.03   1.02  0.02  1.00  0.04  1.02  0.03  1.00  0.01 
g/kg BW0.75 ns 37.79  0.86 37.90  0.47 37.67  1.23      37.70  0.68    37.68  0.50 

ปริมาณการกินได้ทั้งหมด      
kg DM/day ns   5.85  0.12   5.81  0.82   6.07  0.96  6.07  0.68     5.79  0.86 
% BW ns   2.89  0.06   2.90  0.42   3.02  0.48  3.00  0.36     2.88  0.44 
g/kg BW0.75 ns 108.91  2.14 109.00  15.31 113.75  17.96     113.29  12.60  108.55  16.16 

Digestibility,  %       
Dry matter **  46.52  0.88ก  38.21  1.16ข  39.22  3.42ข 39.43  3.63ข   40.83  0.46ข 
Organic  matter **  48.65  0.71ก  40.18  1.35ข  40.42  2.14ข 41.03  1.24ข   42.13  1.29ข 
Crude proteinns 

52.12  2.68 49.03  1.23 49.24  0.79 49.12  1.09   50.04  1.18 
Neutral  detergent  fiber ns 52.30  1.50 51.26  2.87 52.62  1.65 51.97  2.64   52.78  1.28 

ns   =   ค่าเฉลี่ยในบรรทัดเดยีวกนั  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) 
**   =    อักษรต่างกันในบรรทัดเดียวกัน  ค่าเฉลีย่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) 
 

ตารางท่ี 3  สมรรถภาพการผลติโคพื้นเมืองไทยท่ีเลีย้งด้วยอาหารหยาบที่ต่างกันท้ัง  5  กลุ่ม 
ลักษณะที่ศึกษา หญ้าเนเปียร์สด OPF สด OPF หมักธรรมดา OPF+กากน้ าตาล 2% OPF+NaOH 1.5% 

จ านวนโคทดลอง (ตัว) 3 3 3 3 3 
น้ าหนกัเริม่ทดลอง (กก.)  168.59  3.41 169.20  4.89 168.70  4.83 169.32  3.54 168.84  2.52 
จ านวนวันทดลอง (วัน) 120 120 120 120 120 
น้ าหนกัสิ้นสุดการทดลอง (กก.)  236.73  4.76 232.00  2.52 233.15  5.40 234.68  3.92 232.78  3.91 
น้ าหนกัเพิ่มตลอดการทดลอง (กก.) 68.14 62.81 64.44 65.36 63.95 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั (กก.)     0.57  0.03  0.52  0.02    0.54  0.01   0.54  0.01    0.53  0.01 
อัตราการเปลี่ยนอาหารหยาบเป็นน้ าหนกัตวั
(FCR) 

 6.72 0.49    7.25  0.24   7.56  0.36   7.45  0.23    7.10  0.31 

ต้นทนุค่าอาหารทั้งหมด (บาท) 2,970.6 2,383.6 2,484.6 2,469.0 2,395.8 
ต้นทนุค่าอาหารต่อน้ าหนกัเพิม่ 1 กิโลกรัม  43.60 37.95 38.56 37.77 37.46 

หมายเหตุ     :    อาหารหยาบ (หญ้าสด, ทางใบปาล์มน้ ามัน)        ราคากิโลกรัมละ  0.50    บาท 
  อาหารข้น           ราคากิโลกรัมละ    8   บาท 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 

 โคทดลองกินอาหารทั้งหมดในรูปวัตถุแห้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) มีค่าเฉลี่ย 5.92 กิโลกรัมต่อวัน  
คิดเป็นอาหารที่กินต่อน้ าหนักตัวเฉลี่ย 2.94 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ Pate (1981) ที่รายงานว่าโคขุนกินอาหารคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก เท่ากับ 2.35 – 2.77 เปอร์เซ็นต์ และใกล้เคียงกับการศึกษาของ จินดา และคณะ (2534)               
ที่ใช้หญ้าสดร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยข้าวเปลือกร่วมกับยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงโคพื้นเมือง จ านวน 5 ตัว น้ าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 190 กิโลกรัม ระยะเวลาทดลอง 97 วัน โคสามารถกินอาหาร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวเฉลี่ย
เท่ากับ 2.71 เปอร์เซ็นต์  
 อัตราการเจริญเติบโตของโคที่เลี้ยงด้วยทางใบปาล์มน้ ามันมีค่าเฉลี่ย  0.53  กิโลกรัมต่อวัน  ซึ่งต่ ากว่า
รายงานของ Ishida and Abu Hassan (1992) ที่รายงานว่า การใช้ทางใบปาล์มเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงโค 
kedah–kelantan โดยน าไปหมัก (OPF silage) มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.60 กิโลกรัมต่อวัน และใกล้เคียงกับ
งานของเกรียงเดชและสมพร (2544) ที่รายงานการใช้หญ้ารูซี่แห้งร่วมกับอาหารข้นมีโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ ขุนโค
พื้นเมืองภาคอีสาน น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 144.40 กิโลกรัม ระยะเวลาทดลอง 208 วัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.56 
กิโลกรัมต่อวัน 
 อัตราการเปลี่ยนอาหารหยาบเป็นน้ าหนักตัวของโคทดลองทั้ง 5 กลุ่มมีค่าเท่ากับ 7.22 มีค่าใกล้เคียงกับ
งานทดลองของ อานุภาพ และคณะ (2549) ที่รายงานว่า การขุนโคพื้นเมืองที่น้ าหนักเริ่มต้นขุนต่างกัน คือ 120 150 
และ 200 กิโลกรัม มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว เท่ากับ 8.29  9.28 และ 8.71 ตามล าดับ ส่วนต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ในการทดลองครั้งนี้ (39.07บาท) มีค่าต่ ากว่ารายงานของ อานุภาพ และคณะ 
(2549) ที่รายงานว่า มีต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ประมาณ 44-50 บาท ทั้งนี้ในการทดลองครั้งนี้
คิดอัตราการเปลี่ยนอาหารหยาบแยกจากอาหารข้นจึงท าให้มีค่าต่ ากว่างานทดลองที่คิดอัตราการเปลี่ยนอาหารรวมทั้ง
อาหารหยาบและอาหารข้น และมีค่าใกล้เคียงกับรายงานของ เกรียงเดช และสมพร (2544) ที่ขุนโคพื้นเมืองภาคอีสาน 
โดยใช้หญ้ารูซี่แห้ง เสริมอาหารข้นโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์  ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ  
43.07 บาท  
 ทางใบปาล์มน้ ามันเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากสวนปาล์มน้ ามัน  มีคุณค่าทางโภชนะพอที่น ามาปรับปรุงคุณภาพ
อย่างง่ายๆ  เช่น  การหมักด้วยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์  สามารถเพิ่มการย่อยได้กว่าการหมักแบบ
ธรรมดา หรือการใช้เลี้ยงแบบสด (Wan Zahari et al., 2000) แต่การทดลองในครั้งนี้ถึงแม้จะมีค่าสูงกว่าการหมักแต่
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นทางใบปาล์มน้ ามันสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับเลี้ยงโค และ
สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่นได้ เช่นใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ(ประดิษฐ์ และคณะ , 2552) โดยมีปริมาณการกิน 
อัตราการเจริญเติบโต  อัตราการเปลี่ยนอาหารหยาบเป็นน้ าหนักตัวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่พบว่ามีต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ต่ ากว่าการเลี้ยงด้วยหญ้าสดซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรในภาคใต้
ที่มีแหล่งทางใบปาล์มน้ ามัน ซึ่งสามารถเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องได้เป็นอย่างดี 
 

4. สรุป 
 ทางใบปาล์มน้ ามันสดน าไปหั่นจนมีขนาด 2-3 เซนติเมตร  และทางใบปาล์มน้ ามันหมัก เมื่อน ามาเลี้ยงโค
พื้นเมืองภาคใต้ของไทยพบว่าปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว และอัตราการ
เจริญเติบโต ไม่แตกต่างกันกับใช้หญ้าเนเปียร์สดเป็นแหลง่อาหารหยาบ (p > 0.05)  แต่ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักเพิม่  
1  กิโลกรัม ของโคที่เลี้ยงด้วยทางใบปาล์มน้ ามันหมักด้วยด้วยโซเดียม ไฮดรอกไซด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มต่ าที่สุด 
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 
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