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บทคัดยอ
การศึกษาปริมาณและคุณภาพของผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในภาคใต ไดทําการเก็บ
ตัวอยางผลพลอยไดจากโรงงานน้ํามันปาลมจํานวน 26 โรงงานจากทั้งหมด 60 โรงงาน เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีและการยอยไดในตัวสัตวโดยใชเทคนิคถุงไนลอน (in sacco) จากการศึกษาพบวาผลพลอยได
ที่สมควรจะนํามาใชเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องคือ กากเนื้อเมล็ดในปาลม มีประมาณ 1,300-12,000 ตันตอปตอโรงงาน
เนื่องจากมี CP 15.5% มีไขมัน 7.7% และมีพลังงานรวม (GE) 4,739 แคลอรี่ตอกรัม กากปาลมรวมที่หีบอัดดวยเครื่องหีบมี
CP 7.9% ไขมัน 7.2% แตมีกะลาปาลมผสมบางสวน การยอยไดของ DM ของกากเนื้อเมล็ดในปาลมสกัดมีคา 67.5% และ
การยอยไดของ OM ในกระเพาะรูเมนคือ 69.1% สวนที่สองคือผลพลอยไดเสนใยปาลม มีประมาณ 2,700–36,000 ตันตอป
ตอโรงงาน มี CP 7.1% ไขมัน 6.4% มีองคประกอบ ADL สูง 16% ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหมีการยอยไดของ DM ต่ํา (43.3%)
การยอยไดของ NDF 36.6% และ OM 45.2% สวนกากตะกอนปาลมถือวาเปนผลพลอยไดที่นาสนใจ พบวามีปริมาณ
1,300-18,000 ตันตอปตอโรงงาน มี DM 57.1% มี CP 14.4% และมีไขมันถึง 10.9% มีพลังงานรวมโดยเฉลี่ย 4,856 แคลอรี่
ตอกรัม การยอยไดในรูเมนของ DM , OM, NDF และ ADF ของกากตะกอนปาลม คือ 62.3, 59.4, 50.8 และ 58.4% (คํา
สําคัญ: โรงงานน้ํามันปาลม, ปาลม, อาหารสัตว)
ABSTRACT
This experiment was to study quantity and quality of oil palm by-products in the South of Thailand. The
samples were collected from 26 palm oil mills from population 60 mills. Physical and chemical composition of byproducts was determined. Ruminal digestibility was studied using Nylon bag technique (in sacco). The followings are
some of the by-products can be use for ruminant feed: Palm kernel cake (PKC) besides being an important ingredient for
feeding of local ruminant which is produced 1,300-12,000 ton/year for each oil palm mill. The CP content of solvent
extraction plant PKC was 15.5%, fat 7.7% and gross energy (GE) was 4,739 cal/gram. The CP and fat of screw-press
plant PKC were 7.9 and 7.2%. The DM digestibility and OM digestibility of solvent extraction plant PKC were 67.5 and
69.1%, respectively. Palm press fiber (PPF), the amount of by-product was 2,700–36,000 ton per year in each mill. The
CP and fat were 7.1 and 6.4%, respectively. The ADL was 16%, which had effect to low DMD (43.3%). The NDF
digestibility and OM digestibility were 36.6% and 45.2%, respectively. Decanter cake was an interesting by-product, it
had about 1,300-18,000 ton per year from each mill. The DM was low 57.1%. Crude protein and fat were 14.4 and
10.9%, respectively. The average GE was 4,856 cal/gram. Dry matter digestibility, OM digestibility, NDF digestibility
and ADF digestibility were 62.3, 59.4, 50.8 and 58.4%, respectively. (Key words: palm oil mill, oil palm, animal feed)
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บทนํา
ปาลมน้ํามัน (Elaeis Guineensis) ถือเปนพืชพลังงานที่กําลังไดรับการสงเสริมใหปลูกในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาคใตไดมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเกิดขึ้นถึง 60 โรงงาน ในพื้นที่ 7 จังหวัด และมีผลพลอยไดที่เกิดจากโรงงานที่
อาจสามารถนํามาใชเปนแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวมากมาย แตเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวยังขาดขอมูลดานการศึกษาวิจัยพื้นฐาน
ทั้งปริมาณและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่เปนปจจุบัน คณะผูวิจัยเห็นวาการศึกษาปริมาณ คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและ
การยอยไดในสัตวเคี้ยวเอื้องของผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในปจจุบันอาจเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอ
สังคม จึงไดทําการศึกษาเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรไดใชผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดังกลาวในการ
เลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องอยางแพรหลายตอไป
อุปกรณและวิธีการทดลอง
ทําการศึกษาวิจัยถึงชนิด ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณของผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมใน
พื้นที่ภาคใตจํานวน 26 โรงงานในป 2550-2551 โดยการเดินทางสํารวจ สัมภาษณเยี่ยมชมโรงงานในจังหวัดกระบี่ 8
โรงงาน จังหวัดสุราษฏรธานี 10 โรงงาน จังหวัดชุมพร 6 โรงงาน จังหวัดตรัง 1 โรงงานและจังหวัดสตูล 1 โรงงาน นําชนิด
ตัวอยางของผลพลอยไดมาศึกษากายภาพและหากมีความเหมาะสมจะใชเปนอาหารสัตวจึงคัดเลือกตัวอยางเพื่อวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีที่สําคัญเชน เยื่อใย neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin
(ADL) ตามวิธีการของ Goering and Van Soest (1970) วัตถุแหง (dry matter) อินทรียวัตถุ (organic matter) เถาถาน (ash)
และโปรตีนหยาบ (crude protein) ตามวิธีการ A.O.A.C. (1984) ตลอดทั้งหาการยอยไดของวัตถุแหง และ NDFD, ADFD
ในกระเพาะหมักของโค โดยเทคนิคการใชถุงไนลอน (nylon bag technique) ตามวิธีการ (Orskov and McDonal, 1979)
ผลการทดลองและวิจารณ
จากการศึกษาลักษณะและองคประกอบทางเคมี (ตารางที่ 1.) พบวา ผลพลอยไดที่ควรจะนํามาใชเปนอาหารสัตว
เคี้ยวเอื้องคือ กากเนื้อเมล็ดในปาลม (palm kernel cake, PKC) มีลักษณะสีขาว ครีม เปนผงและเกล็ดแหง ซึ่งโรงงานสวน
ใหญจะขายในราคาหนาโรงงาน 4-6 บาทตอกิโลกรัม จากการสํารวจพบวาแตละโรงงานมี PKC ประมาณ 1,300-12,000 ตัน
ตอป เกษตรกรในพื้นที่นิยมใชเลี้ยงโคเนื้อ โคนมและแพะเนื่องจากมี CP 15.5% มีไขมัน 7.7% และมีพลังงานรวม (gross
energy, GE) 4,739 แคลอรี่ตอกรัม องคประกอบ เถา NDF และ ADF มีคา 4.8, 74.5 และ 45.8% ตามลําดับ สวนกากปาลม
รวม มีราคาถูกลงมาขายในราคาประมาณ 3-4 บาทตอกิโลกรัม มี CP 7.9% ไขมัน 7.2% NDF และ ADF เทากับ 58.3% และ
54.9% ตามลําดับ แตมีกะลาปาลมผสมบางสวน ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ไมนิยมใชในการเลี้ยงสัตวมากนัก โดยจะสังเกตุ
คุณภาพจากสีดําของกะลาที่ปลอมปนผสมอยู ในตารางที่ 2. แสดงการยอยไดของวัตถุแหงของกากเนื้อเมล็ดในปาลมสกัดมี
คา 67.5% และการยอยไดของ OM ในกระเพาะรูเมนคือ 69.1% สวนผลพลอยไดเสนใยปาลม (palm press fiber, PPF) มี
ลักษณะเปนเสนใยและเนื้อปาลมสีเหลืองผสมอยูบางสวน แตละโรงงานจะมีประมาณ 2,700–36,000 ตันตอป มี CP 7.1%
ไขมัน 6.4%, NDF 91.2% และADF 74.6% มี ADL 16% ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหมีการยอยไดของ DM ต่ํา โดยพบวาการยอย
ไดของ DM มีคา 43.3% การยอยไดของ NDF 36.6% และ OM 45.2% แตในปจจุบันโรงงานสวนใหญจะไมขายเนื่องจาก
นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงาน สวนกากตะกอนปาลมถือวาเปนผลพลอยไดที่นาสนใจ เพราะยังไมมีการนําไปใชเลี้ยงสัตว
อยางแพรหลาย พบวามีปริมาณ 1,300-18,000 ตันตอปตอโรงงาน มี DM 57.1% มี CP 14.4% และมีไขมันถึง 10.9% มี
NDF 62.6% และ ADF 56.8% มีพลังงาน GE โดยเฉลี่ย 4,856 แคลอรี่ตอกรัม การยอยไดในรูเมนของ DM , OM, NDF และ
ADF ของกากตะกอนปาลม คือ 62.3, 59.4, 50.8 และ 58.4% ซึ่งจากความชื้นและมีระดับไขมันที่สูง จึงงายตอการที่จะเนา
เสียและขึ้นรากอนการนําไปใชประโยชน โดยโรงงานสวนใหญจะปลอยใหเปนของเสียและอาจมีคนมาซื้อไปผลิตปุยหมัก
ในราคา 80 บาทตอตัน (เปนคารถตัก)
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สรุปผลการทดลอง
ผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่เหมาะสมจะนํามาใชเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง มีโปรตีน
พลังงานและการยอยไดที่เหมาะสม ไดแก กากเนื้อในเมล็ดปาลมหรือกากปาลมขาว ที่มีกะลาปาลมปนอยูนอย สวนกาก
ปาลมหีบรวมควรมีการพิจารณาปริมาณกะลาที่ผสมอยูเนื่องจากสัตวจะยอยสวนกะลาไมได เสนใยปาลมอาจใชเปนแหลง
พลังงานทดแทนจะเหมาะสมมากกวา สวนกากตะกอนปาลมหรือขี้เคก เปนผลพลอยไดที่นาศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากมี
องคประกอบทางเคมีและการยอยไดเปนที่นาสนใจ สวนผลพลอยไดอื่นๆ จากการพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพและ
สุขลักษณะยังไมเหมาะสมจะใชเปนแหลงวัตถุดิบอาหารสัตว
ตารางที่ 1. ปริมาณ ลักษณะทางกายภาพและองคประกอบทางเคมีของผลพลอยไดจากโรงงานน้ํามันปาลม (mean + SE)
ตัวอยาง
สี/ ลักษณะ
PKC
สีครีม น้ําตาล/ เกล็ด
PKC รวม
สีน้ําตาลดํา/ ผง
PPF สีน้ําตาล/
เปนเสน ผงปาลมติด
กากตะกอนปาลม
สีน้ําตาล คล้ําเปนกอนนิ่ม
เนื้อละเอียด
ทะลายปาลมเปลา
สีน้ําตาล ทะลายแข็ง
กะลาปาลม
ขี้เถา
แปงฟอกสี
น้ําเสียและตะกอนน้ําเสีย

ปริมาณ
(ตันตอป)
1,300-12,000

500-700
2,700-36,000
1,300-18,000

GE
Kcal/kg
4739
+251.37
4583
+211.02
4137
+251.37
4856
+245.36

DM
(%)
91.9
+2.17
93.8
+1.51
75.5
+6.51
57.1
+2.11

EE

CP
NDF ADF ADL
OM
Ash
-------------------------------- %DM basis -----------------------7.7
15.5
74.5
45.8
16.2
95.1
4.8
+ 3.58 +1.90 +4.01 +3.16 +2.09 +1.12 +1.01
7.2
7.9
58.3
54.9
15.3
91.1
8.9
+0.52 +0.87 +2.22 +2.61 +0.17 +2.17 +1.18
6.4
7.1
91.2
74.6
16.0
96.1
3.9
+1.36 +0.92 +2.29 +3.47 +0.67 +1.36 +1.03
10.9
14.4
62.6
56.8
15.8
94.7
5.2
+1.33 +1.40 +3.14 +4.11 +1.04 +1.51 +1.72

1,000-39,100

60.3
6.9
2.4
92.6
72.2
14.7
95.7
4.2
NA
+2.06 +1.11 +0.61 +2.74 +2.88 +0.61 +0.86 +0.06
650-18,536
ลักษณะสีน้ําตาล ดํา มีลักษณะเนื้อแข็งมาก จึงไมวิเคราะหเคมี
130-20,000
ลักษณะเปนกอนแข็งและบางสวนเปนฝุน มี Ca 0.3+ 0.13% P 0.65 + 0.65%
500-3,000
มีสีขาว เหลือง มีความเปนกรดสูง จึงไมทําการวิเคราะหผลทางเคมี
65,000-150,000 นอกจากน้ําเสียและตะกอนแลวยังมี บางบริษัทแจงขอมูลน้ํามันที่เสียปริมาณ 270 ตันตอป

*ปริมาณจะแปรปรวนมาก ขึ้นกับขนาดของโรงงานตั้งแต 15 ถึง 60 ทะลายตันตอชั่วโมง และสวนแบงของแหลงซือ้ ผลปาลม
ตารางที่ 2 การยอยไดของวัตถุแหง (DMD) NDFD และ ADFD ของผลพลอยไดจากโรงงานน้ํามันปาลม
ตัวอยาง
DM degradability, %
OM degradability, %
NDF degradability, %
ADF degradability, %

กากปาลม (PKC)
67.5
69.1
69.3
57.5

PKC รวม
57.3
64.3
59.0
54.6

PPF
43.3
45.2
36.6
40.5

กากตะกอนปาลม
62.3
59.4
50.8
58.4
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