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การวิจยั พัฒนาเชิ งพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ อลาปา อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาการนากากตะกอนน้ ามันปาล์มที่ เป็ นผลพลอยได้จากการสกัดน้ ามันปาล์มมาเป็ นอาหารโคขุน ในรู ปแบบการหมัก
(fermented decanter cake, FDC) ใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหารผสมเสร็ จ(TMR) และอาหารก้อน Urea Molasses Multinutrient
Block (UMMB) ต่อการกิ นได้ การย่อยได้ของอาหาร อัตราการเจริ ญเติ บโตของโคเนื้ อ และผลกาไรของเกษตรกร โดยการ
ทดลองได้ใช้โคเนื้ อลูกผสมสายพันธุ์ บราห์มนั กับชาร์ โลเลส์ เพศผู ้ น้ าหนักเริ่ มต้นเฉลี่ย 410±56.24 Kg. ซึ่ งอายุใกล้เคี ยงกัน
ในช่ วง 2 ปี จานวน 16 ตัว โคได้ถูกสุ่ มเข้าแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ในบล็อกน้ าหนักตัวโค (Randomized Completed
Block Design; RCBD) โดยมีการศึกษาผลของอาหารสองชนิ ดคือ TMR ที่ใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มหมักร่ วมกับการเสริ มด้วย
UMMB ที่ ใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มหมักในส่ วนผสมเปรี ยบเที ยบกับโคที่ได้รับอาหาร TMR ที่ไม่มีการใช้กากตะกอนน้ ามัน
ปาล์มหมักในส่ วนผสมและมีการเสริ มด้วยอาหารก้อน UMMB ที่ไม่มีกากตะกอนน้ ามันปาล์มหมักในส่ วนผสม โดยทาการเลี้ยง
ทดลองเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 120 วัน เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองพบว่า ปริ มาณการกินได้เฉลี่ยวัตถุแห้งของอาหาร TMR และอาหาร
ก้อน UMMB ในกลุ่มที่ ใช้ FDC เป็ นส่ วนผสมมีค่าเฉลี่ย 14.58 กก./ตัว/วัน และ 1.27 กก./ตัว/วัน ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าการกินได้
เฉลี่ยสูงกว่าสูตรอาหารที่ไม่ใช้ FDC หมักในส่ วนผสมที่พบว่ามีการกินได้ของวัตถุแห้งเฉลี่ย 10.34 กก./ตัว/วัน และ 0.67 กก./ตัว/
วัน สาหรับอาหาร TMR และอาหารก้อน UMMB ตามลาดับ ส่ วนเปอร์ เซ็นต์การย่อยได้ของวัตถุแห้งพบว่า การย่อยได้ของ
อาหารในโคเนื้ อในกลุ่มที่ ใช้อาหารที่มีการใช้ FDC หมัก ในส่ วนผสมจะมีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มโคที่ใช้อาหารที่ ไม่มี FDC ใน
ส่ วนผสม โดยมีค่าเฉลี่ยการย่อยได้ของวัตถุแห้ง 68.84% และ64.27% ตามลาดับ พบว่าอัตราการเจริ ญเติบโตของโคที่เลี้ยงด้วย
อาหารที่ใช้ FDC ในส่ วนผสมจะมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ FDC ในส่ วนผสม โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริ ญเติบโต 1.37 กก./วัน
และ 0.99 กก./ต่อวัน ตามลาดับ ดังนั้นจากการทดลองครั้งนี้ สามารถสรุ ปได้ว่า อาหารที่มีการใช้ FDC ในส่ วนผสมสามารถเพิ่ม
ปริ มาณการกินได้ การย่อยได้ของวัตถุแห้งและอัตราการเจริ ญเติบโตของโคเนื้ อได้ในช่วงแรกของการเลี้ยงขุน ค่าต้นทุนอาหาร
ลดลง 30% อาหารที่ไม่มีการใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มในส่ วนผสม ซึ่ งมีราคาอาหาร FTMR กิโลกรัมละ 4 บาท อาหารก้อน
UMMB ราคา 12 บาทต่อ กก. ส่ วนอาหาร FTMR ที่ มีการใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มในส่ วนผสมราคาต้นทุน 3.4 บาทต่ อ
กิโลกรัมและมีราคาอาหารก้อน UMMB เสริ มที่ ราคากิ โลกรัมละ 9 บาท เกษตรกรมีส่วนต่างของผลกาไรในการเลี้ยงโคจาก
อาหารที่ต่างกัน 3,500 บาทต่อตัว
คาสาคัญ: ขี้เค้กหมักยีสต์ จังหวัดพัทลุง อาหารผสมเสร็ จ โคเนื้อ
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Abstract
The Area-based development research with farmers, Lampam cattle community enterprise group, Muang District,
Phatthalung Province. The objective of this study was to investigate the effect of fermented decanter cake (FDC) in TMR and
Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB) on feed intake, digestibility, growth rate of beef cattle and profits of farmers.
The experiment was conducted using 2 years old, 16 heads of Brahman crossbreds with Charolais, with more than 50%
Charolais blood. The average initial weight was 410 ± 56.24 Kg. The cattle were arranged according to Randomized
Completed Block Design (RCBD). To study the effect of diets containing of fermented palm sludge or fermented decanter
cake (FDC) and no use of FDC in TMR and UMMB diet. The cattle were fed with 2 differences composition fed for 120
days. The results found that, the average dry matter intake of TMR and UMMB diets contain with FDC was 14.58 Kg. /head
/ day and 1.27 Kg. /head / day, respectively. The data were higher than non-FDC of 10.34 Kg. / head/ day and 0.67 Kg / head
/ day for TMR and UMMB diets, respectively. The digestibility of DM was significantly different (P<0.01) among treatments,
the cattle fed with FTMR and UMMB contain with FDC was higher than that of non-FDC fed. The digestibility of dry matter
was 68.84% and 64.27%, respectively. It was found that the growth rate of cattle fed with FDC in FTMR and UMMB was
higher than that of non-FDC in the feed, with an average growth rate of 1.37 Kg. / day and 0.99 Kg./ day, respectively. This
experiment can be concluded that diets containing FDC in the FTMR and UMMB can increase the DM intake, DM
digestibility and the growth rate of beef cattle during the first stage of fattening. Feed costs were reduced by 30%, from feed
without using FDC in the ingredients. The price of FTMR feed was 4 baht/Kg, UMMB was 12 baht/Kg, while FTMR that
uses FDC in the ingredients costs 3.4 baht/Kg and there was supplementary UMMB feed at 9 baht/Kg. Farmers have a profit
margin of raising cattle from different feed at 3,500 baht/head.
Keyword: Yeast fermented decanter cake, Phatthalung Province, total mixed ration, Beef cattle
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บทนำ
แนวทางในการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเพื่อผลิตเนื้ อคุณภาพให้เป็ นที่เพียงพอต่อความต้องการนั้น จาเป็ นจะต้องใช้
วัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง และในปั จจุบนั การให้อาหารหมักผสมรวม (Fermented Total Mixed Ration;
FTMR) ก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่ทาให้เกษตรกรสามารถใช้วตั ถุดิบในพื้นที่ที่มีความเปี ยกชื้ นมาผสมอาหารเองได้ นอกจากนี้
การใช้อาหารเสริ มที่ได้รับการยอมรับในการปรับสภาพวะของกระเพาะรู เมนเพื่อช่วยในการกินได้และการย่อยได้คือการ
เสริ มอาหารก้อนคุณภาพสู ง (Urea Molasses Multi-nutrient Blocks, UMMB) (Wanapat et al., 1999; Wanapat, 1999) แต่
ทั้งนี้การผลิตอาหารสาหรับโคในแต่ละ พื้นที่ตอ้ งมองหาวัตถุดิบที่มีราคาถูก ผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่
เรี ยกว่ากากตะกอนน้ ามันปาล์ม หรื อขี้เค้ก (palm oil sludge, decanter cake: DC) ถือเป็ นวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมี
องค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับราข้าว สามารถนามาใช้ในส่ วนผสมอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง
(Pimpa et al., 2019) แต่มีปัญหาในการเก็บรักษาเพราะมีความชื้ นสู งและเกิดการเน่าเสี ยง่าย การนา DC มาหมักด้วย
จุลินทรี ยแ์ ละนามาใช้ในส่ วนผสมของอาหาร TMR และ UMMBจึงช่ วยชะลอการเน่ าเสี ยและคงคุ ณภาพจากการเก็บ

รักษาได้ การศึกษาผลของการใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มหมัก (fermented decanter cake, FDC)ในอาหารผสมเสร็ จ TMR
และอาหารก้อน UMMB ต่อการกินได้ การย่อยได้ของอาหารและอัตราการเจริ ญเติบโตของโคเนื้ อ และผลกาไรของกลุ่ม
เกษตรกร จึงเป็ นงานวิจยั หนึ่งที่นามาใช้ในการขยายผลเพื่อส่ งเสริ มเกษตรกร ผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อรายย่อยที่ตอ้ งการลดต้นทุน
การผลิตและต้องการใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มในพื้นที่มาเป็ นส่ วนผสมของอาหารโคในครั้งนี้
สถำนกำรณ์ ทเี่ ป็ นอยู่เดิม
วิสาหกิจชุ มชนโคเนื้ อลาปาก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทะเบียนเลขที่ 5-93-01-09/1-0028 มี
สมาชิกจานวน 9 คน ที่ผา่ นมาทาการเลี้ยงโคขุน 3-5 ตัว ขายในพื้นที่พทั ลุง สงขลา สตูล นครศรี ธรรมราช และภาคใต้
ต่อมาเลี ยงมากขึ้นประมาณ 10-20 ตัวส่ งขายพ่อค้าคนกลางส่ งไปจีนและเวียดนามแต่ราคาไม่แน่ นอนขึ้นกับพ่อค้าคน
กลาง จึงหาแนวทางร่ วมกลุ่มเป็ นวิสาหกิจเลี้ยงโคขุนคุณภาพสู งส่ งให้เครื อข่ายสหกรณ์โคเนื้ อ (Max beef) ปั จจุบนั ใน
ฟาร์ มมีโคประมาณ 40-50 ตัว แต่เนื่ องจากต้นทุนค่าอาหารที่เลี้ยงสู งถึง 78% ของค่าใช้จ่าย (ไม่รวมพันธุ์โค) จึงต้องการ
ลดต้นทุนโดยขอทุนสนับสนุ นจากสานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ 2560-2561 เพื่อนา
องค์ความรู ้เรื่ องการใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มไปหมักเพื่อใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหารโคขุน เป็ นการใช้วตั ถุดิบเหลือใช้
ในท้องถิ่น มาเลี้ยงโคขุน เพื่อลดต้นทุน แต่ตอ้ งการได้เนื้อโคขุนที่มีคุณภาพสู งเหมือนเดิม
องค์ ควำมรู้ ที่ใช้ ในกำรเปลีย่ นแปลง และวิธีกำรดำเนินกำรทดลอง

โอภาส และคณะ (2548) รายงานว่าโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มในภาคใต้จะมี กากตะกอนน้ ามันปาล์มปริ มาณ
1,000 - 18,000 ตันต่อปี ขึ้นกับขนาดโรงงาน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่ามีโปรตีนหยาบอยูใ่ นระดับที่ดีคือ 1416% CP มีไขมันตั้งแต่ 1-12% เยื่อใย Neutral detergent fiber (NDF) 52.2% และAcid detergent fiber (ADF) 47.4% มี
พลังงานรวม (GE) 4,175 MJ/kg และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เทียบเท่ากับราข้าว ที่สาคัญมีการย่อยได้ของวัตถุแห้งใน
กระเพาะหมักของโคถึง 61% โอภาส และคณะ (2558) ได้ใช้กากส่ าเหล้าสดมาหมักในการผลิตอาหาร TMR ร่ วมกับ
กากน้ าตาล และมีการใช้หญ้าเนเปี ยร์ เป็ นส่ วนผสมเปรี ยบเทียบกับการใช้ทางใบปาล์มในส่ วนผสม รวมทั้งใช้ DC ผสม
ในอาหารในระดับต่ า 10% สามารถใช้ในการขุนโคได้ โดยมีราคาของอาหาร TMR ลดลงเหลือเพียง 4.50 บาทต่อ
กิโลกรัมจากการเลี้ยงที่ใช้อาหารข้นมาผสมเป็ นอาหาร TMR ในอัตราอาหารข้น 70:อาหารหยาบ 30 ที่ยงั ทาให้ TMR มี
ราคากิ โลกรัมละ 8 บาท ทั้งนี้ โอภาส และคณะ (2551) ได้ใช้ DC มาเป็ นส่ วนผสมในอาหารก้อน UMMB 30% ซึ่ งมี
กระบวนการผลิ ตที่ง่าย ครั้งนี้ จึงมีการนามาหมักยีสต์ (ภาพที่ 1) ทาอาหารก้อน และผสมในอาหาร TMR (ภาพที่ 2-3)
เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้ อลาปาได้นาไปเลี้ยงโคขุน (ภาพที่ 4) ก่อนส่ งโคขุนไปขายให้กบั Max Beef พร้อมศึกษา
คุณภาพซาก (ภาพที่ 5)
สัตว์ทดลอง
โคเนื้ อลูกผสมสายพันธุ์ผสมบราห์มนั กับชาร์ โลเลส์ ที่มีเลือดสายพันธุ์ชาร์ โลเลส์ มากกว่า 50% ขึ้น
ไป เพศผู ้ น้ าหนักเริ่ มต้นเฉลี่ย 410 ± 56.24 Kg. อายุใกล้เคียงกันในช่วง 2 ปี
จานวน 16 ตัว โดยทาการตอนโคทุก
ตัวด้วยเบอร์ ดิชโซ่ (Burdizzo) หนี บขั้วอัณฑะ และโคทุกตัวได้รับการถ่ายพยาธิ และวิตามิน AD3E ก่อนเข้างานทดลอง

เมื่อทาการฟื้ นฟูสภาพร่ างกายเป็ นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว ทาการจัดกลุ่มโคตามน้ าหนักตัวเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว และใน
แต่ละกลุ่ มจะถู กสุ่ มให้ได้รับอาหารตามทรี ทเมนต์งานทดลองคื อ ทรี ทเมนต์ที่ 1 กลุ่มอาหารที่ ไม่มีการใช้ FDC ใน
ส่ วนผสมของอาหาร TMR และอาหาร UMMB ทรี ทเมนต์ที่ 2 กลุ่มที่ให้อาหารที่มีการผสม FDC ลงในอาหาร TMR
และอาหาร UMMB ซึ่ งจะมีโคได้รับอาหารแต่ละทรี ทเมนต์จานวน 8 ตัว
อาหารทอลอง
ก่อนทาการจัดทาอาหารทดลอง ได้ทาการหมัก DC โดยใช้ส่วนผสมของกากน้ าตาล 20 Kg. ละลายน้ า
100 ลิตร ทาการเติมผงยีสต์ขนมปัง 500 g. ปล่อยไว้เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงพร้อมทาการกระตุน้ การเจริ ญของเชื้ อยีสต์โดยการ
ใช้การกวนผสม จากนั้นนา DC ปริ มาณ 150 Kg. เติมลงในถัง ขนาด 200 ลิตร แทงผ่าน DC ให้เป็ นรู ถึงก้นถัง พร้อมเท
ส่ วนผสมของน้ าหมักยีสต์ลงในถังปริ มาตร 50 ลิตร ปล่อยให้เกิดการหมักเอาไว้ 7-20 วัน ก่อนนามาใช้ในส่ วนผสมของ
อาหาร FTMR และ UMMB ตามสู ตรอาหารที่ใช้ในการทดลองแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน 2 สู ตร คือมีส่วนผสมที่
ใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์มหมัก FDC และไม่มี FDC ในส่ วนผสม ดังแสดงส่ วนประกอบของ FTMR และ UMMB การ
ผลิตอาหาร FTMR จะทาการผสมส่ วนที่แห้งลงไปก่อนในเครื่ องผสมแบบแนวนอนและตามด้วยส่ วนผสมที่เปี ยกเพื่อให้
เกิดการกระจายตัวของวัตถุดิบอาหารสัตว์มากที่สุด เมื่อผสมคลุกเคล้ากันดีแล้วทาการบรรจุกระสอบที่มีถุงพลาสติกด้าน
ในหนา 50-80 ไมครอน โดยไม่ให้เกิดการรั่วหรื อฉี กขาด ทาการมัดปากถุ งและเย็บถุงกระสอบด้านนอก ก่อนนาไปตั้ง
เรี ยงกันไว้โดยไม่ใช้วธิ ี การวางทับกัน ทาการหมักในกระสอบเป็ นเวลา 20 วัน ก่อนนาไปใช้ในการทดลอง ส่ วนอาหาร
ก้อน UMMB ได้ใช้หลักการผสมโดยใช้เครื่ องผสมอาหารแบบแนวนอนเช่นเดียวกัน แต่มีกระบวนการผ่านการนวดหรื อ
ผ่านเครื่ องบีบอัดให้เป็ นเนื้อเดียวกันก่อนนาไปอัดในแบบให้เป็ นก้อน ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิดก้อนที่แข็งมากขึ้น
และสวยงาม นาส่ วนผสมไปอัดลงในกระถางพลาสติกเพื่อให้มีน้ าหนัก 10 Kg. ที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและไม่แตกเวลา
โคเลียกิน ปล่อยให้อาหารก้อนอยูใ่ นที่ร่มเป็ นเวลา 1-2 สัปดาห์ก่อนขนย้ายนาไปใช้ให้โคทดลองเลียกิน อาหารทั้งสอง
ชนิดปล่อยให้โคกินอย่างเต็มที่โดยอิสระ (ad libitum) โดยมีการชัง่ เติมอาหาร FTMR ให้ในช่วงเช้า 8.00 และบ่าย 15.00
และมีน้ าสะอาดให้กินตลอดเวลา อาหารที่เหลือจะถูกชัง่ ออกในตอนเช้าของวันถัดไป ตัวอย่างอาหารทั้งสองชนิ ดจะถูก
สุ่ มเก็บเพื่ออบที่อุณหภูมิ 60 ๐C และทาการแบ่งไปวิเคราะห์หาวัตถุแห้งโดยการอบที่ 100 ๐C ซึ่ งจะนาค่าวัตถุแห้งมาปรับ
ปริ มาณการกินได้ของอาหารทั้งสองชนิดในแต่ละวัน
การเก็บตัวอย่างการทดลองและวิเคราะห์ทางเคมี
ทาการชัง่ น้ าหนักโคทุกตัวก่อนเข้าทดลอง และทุกๆ 2 สัปดาห์ของช่ วงการทดลองเพื่อนามาหาอัตรา
การเจริ ญเติบโตของโค และทาการชัง่ อาหารทั้ง FTMR และ UMMB ที่โคกิ นทุกวัน ตลอดการทดลอง และในช่ วง
สัปดาห์ที่ 8 ของการทดลอง (ระยะเวลา 7 วัน) ปริ มาณการกิ นได้ของอาหารทั้งสองชนิ ด จะถู กปรั บเป็ นน้ าหนักแห้ง
พร้ อมทาการเก็บมูลของโคแต่ละตัวโดยชัง่ น้ าหนักมูลสดในแต่ละวัน พร้ อมกับทาการสุ่ มมูลไปวิเคราะห์หาวัตถุ แห้ง
โดยทั้งมูลและอาหารจะถูกสุ่ มตัวอย่างเพื่อนาไปวิเคราะห์ หา dry matter (DM) นอกจากนี้ อาหารจะถูกวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีอื่นๆ เพิ่ม เช่น เถ้า ไขมัน และโปรตีน โดยวิธี Kjedahl N (AOAC, 1990) วิเคราะห์เยื่อใย NDF
ADF และ ADL (Goering and Van Soest, 1970) ปริ มาณอาหารที่กินโดยรวมของทั้ง FTMR และ UMMB ที่คิดเป็ น
น้ าหนักแห้งถู กนามาลบด้วยปริ มาณมูลที่คิดเป็ นน้ าหนักแห้งของแต่ละวัน ของโคแต่ละตัวเพื่อคานวณหาการย่อยได้

(Schneider and Flatt, 1975) น้ าหนักของโคที่ทาการชัง่ ทุกๆ สองสัปดาห์จะถูกนามาคานวณหาอัตราการเจริ ญเติบโต
ตลอดการทดลองในระยะ 120 วัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ ได้จากการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of
variance, ANOVA) ตามแผนการทดลอง RCBD โดยใช้ Proc GLM (SAS, 1998) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (Steel and Torrie, 1980)

ภำพที่ 1 การนากากตะกอนน้ ามันปาล์มมาหมักยีสต์

ภำพที่ 2 การนากากตะกอนน้ ามันปาล์มหมักยีสต์มาผลิตอาหารก้อน UMMB

ภำพที่ 3 การนากากตะกอนน้ ามันปาล์มหมักยีสต์มาเป็ นส่ วนผสมอาหารผสมเสร็ จ TMR
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ภำพที่ 4 การเลี้ยงโคขุนด้วย อาหาร TMR (ก) และเสริ มอาหารก้อน UMMB (ข) ที่ใช้กากตะกอนน้ ามันปาล์ม
หมักยีสต์มาเป็ นส่ วนผสม

ภำพที่ 5 การส่ งโคขุนไปขายให้กบั Max Beef พร้อมศึกษาคุณภาพซากโคขุน
สถำนกำรณ์ใหม่ ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจำกเดิม
จากการวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิ งพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ทาให้เกิดสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
พบว่าผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุนของกลุ่มเกษตรกรมีกาไรสุ ทธิ และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีกว่า กาไรสุ ทธิ ของโคที่
เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากตะกอนน้ ามันปาล์มหมักยีสต์ คือ 17,419 บาทต่อตัว ซึ่ งโคในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารเดิมของกลุ่ม
มีผลกาไรสุ ทธิ 13,919 บาทต่อตัว เนื่องจากมีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่ากลุ่มแรกโดยเฉพาะค่าอาหารที่มีตน้ ทุนต่ากว่ากลุ่ม
แรก

นอกจากนี้ยงั มีการเปลี่ยนแปลงคือ เกิดการต่อยอดองค์ความรู ้เรื่ องการผลิตอาหารผสมเสร็ จในรู ปแบบการหมัก

จากวัตถุดิบอีกหลายชนิดที่มีในพื้นที่ เช่น เปลือกผลไม้ กากส่ าเหล้าชุมชน กากตะกอนน้ ามันปาล์มมาผสมเพื่อลดต้นทุน
มีการต่อยอดเรื่ องการสร้างตลาด และเครื อข่ายการตลาดโคขุนของกลุ่มเกษตรกรกับสหกรณ์ระดับประเทศ และตลาด
เนื้อคุณภาพสู ง รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจได้ทาหน้าที่ประสานงานสร้างตลาดโคเนื้อให้กบั เกษตรกรรายอื่นๆ
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้ อ ของภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ อลาปา อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมการเลี้ยงโค
ขุนที่มีการใช้ผลงานวิจยั และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร ได้รับโล่รางวัลกลุ่มวิสาหกิจผูใ้ ช้
นวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 ครั้งที่ 1 จากมูลนิธิรางวัลไทย สถาบันพัฒนาท้องถิ่น

มอบรางวัลโดยนายอภิสิทธิ์

เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี (นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมและส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ภาพที่ 6)

ภำพที่ 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ อลาปา อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับโล่รางวัลกลุ่มวิสาหกิจผูใ้ ช้นวัตกรรม
พัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 ครั้งที่ 1
ผลกระทบและควำมยัง่ ยืนของกำรเปลี่ยนแปลง
จากการส่ งเสริ มการใช้องค์ความรู ้จากงานวิจยั และใช้ผลพลอยได้จากปาล์มน้ ามันมาเป็ นอาหารโคเนื้ อ ในพื้นที่
ภาคใต้ ได้เกิดการต่อยอดองค์ความรู ้เรื่ องการผลิตอาหารผสมเสร็ จ และอาหารก้อน UMMB รวมถึงการใช้ส่าเหล้าชุ มชน
มาร่ วมในการหมักอาหารโคเนื้ อด้วยยีสต์ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนของเกษตรกร และมีการใช้ วตั ถุดิบอีกหลายชนิ ดที่มีใน
พื้นที่ นอกจากการใช้ข้ ีเค้ก หรื อกากตะกอนน้ ามันปาล์มมาผสมเพื่อลดต้นทุน เช่น การหมักผลไม้สุก ผสมสมุนไพร เป็ น
ต้น นอกจากนี้ ได้เกิดการศึกษาดูงาน ขอเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มจากเกษตรกรของจังหวัดอื่นๆ ที่มีการเดินทางไป
เยีย่ มชมและศึกษากิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้ อลาปา อย่างต่อเนื่ อง มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยง
โคขุน การผลิตอาหารสัตว์ มีการต่อยอดเรื่ องการสร้างตลาด และเครื อข่ายการตลาดโคขุนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กบั
เครื อข่ายพ่อค้าระดับประเทศ ส่ งผลให้มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม และขยายผลสู่ กลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ได้ในปี
พ.ศ. 2561 เป็ นต้นมา ซึ่ งตอบสนองต่อนโยบายของประเทศในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และ
ตรงกับความต้องการของชุมชน จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง
ส่ วนหนึ่ งของผลที่เกิดจากงานวิจยั นี้ ได้มีการขยายผลเพื่อนาเสนอต่อการพัฒนาเครื อข่ายโคขุนศรี วิชยั จากงบ
พัฒนาเสริ มศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในปี 2561 และ 2562 ที่ประสานงานโดยสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
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