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การเลีย้งสตัวแ์บบผสมผสานในเขตรอ้นส าหรบัเกษตรกรรายยอ่ย 
โดย คที มคิเคลิสนั (Keith Mikkelson) บา้นเด็กก าพรา้และสวนเกษตรพอเพยีงอโลฮา  

เมอืงปวยรโ์ต ปรนิเซซา ประเทศฟิลปิปินส ์

[หมายเหตจุากบรรณาธกิาร: บทความนีเ้ป็นบทความที ่5 ซ ึง่เป็นบทความสดุทา้ยของชดุบทความเกีย่วกบั

อาหารสตัว ์(แมบ้ทความทีแ่ลว้เราเขยีนไวว้า่เป็นบทความสดุทา้ย) ทีเ่ขยีนโดยคณุ คที มคิเคลิสนัจากบา้นเด็ก

ก าพรา้และสวนเกษตรพอเพยีงอโลฮา เมอืงปวยรโ์ต ปรนิเซซา ประเทศฟิลปิปินส ์ คณุคทีมปีระสบการณ์การท า

เกษตรแบบยัง่ยนืทีบ่า้นอโลฮานีม้าเป็นเวลา 15 ปี โดยไดท้ าการผลติอาหารทีอ่ดุมไปดว้ยคณุคา่ทางโภชนาการ

และผลติไดจ้ากวัตถดุบิในฟารม์ใหก้บัเด็กก าพรา้ทีบ่า้นอโลฮาและคนในพืน้ทีไ่ดบ้รโิภค เอคโค เอเชยีมโีอกาส

พเิศษทีไ่ดไ้ปเยีย่มคณุคที และครอบครัวทีบ่า้นอโลฮา รวมถงึในชว่งทีไ่ดจั้ดการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการ

ผลติอาหารทีย่ัง่ยนืทีเ่อคโคเอเชยีฟิลปิปินสเ์ป็นผูม้สีว่นรว่มจัดขึน้ทัง้สองครัง้ บา้นอโลฮามผีลผลติเป็นทีน่่า

ประทับใจมากภายใตพ้ืน้ทีข่นาดเล็กและใชปั้จจัยการผลติทีม่าจากภายนอกนอ้ยมากบทความกอ่นหนา้นีข้องคณุ

คทีอยูใ่นสารเอคโคเอเชยีฉบบัที ่20 อาหารปลา ฉบบัที ่25 อาหารสกุร ฉบบัที ่28 อาหารไก ่และฉบบัที ่31 

อาหารสตัวเ์คีย้วเอือ้ง โดยบทความเหลา่นีม้เีนือ้หาเกีย่วกบัวธิกีารใชว้ตัถดุบิในฟารม์มาท าเป็นอาหารสตัวท์ีจ่ะ

ชว่ยลดการพึง่พาวตัถดุบิจากนอกฟารม์ (ทีส่ว่นใหญม่รีาคาแพง) เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืและเกดิผลก าไร] 

 

ค าน า 
 
สิง่ส าคัญอยา่งหนึง่ในการท าการเกษตรหรอืท าสวนแบบยัง่ยนืใหส้มบรูณ์แบบคอืการสรา้งสมดลุระหวา่งสวนหรอื
พืน้ทีเ่กษตรกบัการเลีย้งสตัวห์นึง่หน่วยขนาดเล็ก การผสมผสานการเลีย้งสตัวเ์ป็นพืน้ฐานขอ้ที ่10 ในหนังสอืที่
ผมเขยีนชือ่วา่ Sustainable Agriculture in the Tropics  (ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืในเขตรอ้น) ถา้คณุไดอ้า่น
สารเอคโคเอเชยี แสดงวา่คณุมโีอกาสดทีไีดม้สีว่นรว่มอยา่งใดอยา่งหนึง่ในการเกษตรหรอืการท าสวนอยูแ่ลว้ 
สตัวท์ีเ่ราเลีย้งจะชว่ยผลติปุ๋ ยคณุภาพสงูราคาถกูและยงัใหผ้ลผลติทีน่ าไปเป็นอาหารหรอืเครือ่งนุ่งหม่ แม ้
นักวทิยาศาสตรไ์ดพ้ยายามทดลองการผลติทีเ่ลยีนแบบประโยชนต์า่งๆของระบบการผสมผสานการเลีย้งสตัวต์าม
วถิดีัง้เดมิ แตผ่ลทีไ่ดก้ไ็มส่ามารถเห็นได ้
ชดัเจนในพืน้ทีท่ีท่ าการทดลอง   
 
ทีอ่โลฮาฟารม์ เมอืงปวยรโ์ต ปรนิเซซา 
ประเทศฟิลปิปินส ์เราค านวนดแูละพบวา่
โดยทั่วไปแลว้ หมขูองเราจะใหผ้ลก าไรสทุธิ
ประมาณ 900-1300 บาทตอ่ตวั ในฤดทูีไ่ม่
คอ่ยดนัีก ดว้ยปรมิาณหม ู12- 15 หน่วย หมู
เหลา่นีม้ศีักยภาพทีจ่ะใหก้ าไรได ้6,200 – 
9,300 บาทตอ่ไตรมาส นอกจากนี ้เรายงัเริม่
ใชถ้ังขนาด 20 ลติรเพือ่วดัปรมิาณขีห้มทูีไ่ด ้
และพบวา่หม ู12-15 ตวันีผ้ลติขีห้มมูากกวา่ 
25 ลบม./ไตรมาส ขีห้มนูีล้ดปรมิาณลงเมือ่ท า
เป็นปุ๋ ยที ่10 ลบม./ไตรมาส ซึง่มากพอทีจ่ะใช ้

เป็นปุ๋ ยในพืน้ทีป่ลกูขา้วโพดหวาน 1 เฮคตาร ์( 
6.25 ไร)่ ซึง่เราขายและไดก้ าไรประมาณ 
9,000 กวา่บาท  
 
นอกเหนอืจากนี ้เราพบวา่วสัดทุีเ่หลอืจาก
ผลผลติขา้วโพดทีเ่ป็นใบและซงัขา้วโพด
สามารถน าไปผลติเป็นถา่นไบโอชาร ์น าไปเป็น

ภาพที ่1 ววัพันธุโ์บวายทีท่นตอ่สภาพแหง้แลง้ก าลงัเล็มหญา้ 
humidicola (Brachiaria humidicola) ในพืน้ทีว่า่งใตต้น้มะพรา้ว
ในประเทศฟิลปิปินส ์การเลีย้งววัผสมผสานแบบนีช้ว่ย
ประหยัดเวลาและแรงงานในการคอยออกไปตดัหญา้ใหว้วักนิ 
รวมถงึประหยัดคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการผลติ 

 



อาหารเลีย้งแพะ หรอืน าไปหมกัรวมกบัขีห้มใูนวงจรตอ่ไป ทีน่ีถ่อืวา่มคีวามหลากหลายกวา่ฟารม์อืน่ๆ แตผ่มก็
หวังวา่ตัวอยา่งนีจ้ะชว่ยใหค้ณุเริม่เห็นคณุคา่ทีส่มัพันธก์นักบัรปูแบบการผสมผสานการเลีย้งสตัวแ์ละการ
เพาะปลกู สตัวเ์ลีย้งของคณุมศีักยภาพมากมายทีจ่ะชว่ยเพิม่ความอดุมสมบรูณ์ในระบบทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้ง
อาศัยปัจจัยราคาแพงจากภายนอก (ภาพที ่1) 
 

ระบบเกษตรผสมผสานแบบวถิดี ัง้เดมิ 
จากบทความของศนูยเ์ทคโนโลยปีุ๋ ยและอาหาร (Food and Fertilizer Technology Center) (1999) กลา่ววา่: 
“เกษตรกรมแีนวโนม้ทีจ่ะผสมผสานการเลีย้งสตัวแ์ละการเพาะปลกูไดด้กีวา่นักวทิยาศาสตร!์” เราเรยีนรูอ้ะไรได ้
หลายอยา่งจากระบบทีม่อียูใ่นขณะนีแ้ละชว่งระยะเวลาแหง่การลองผดิลองผดิ (FFTC 1999) Sajise ไดช้ีใ้หเ้ห็น
วา่ “ระบบดัง้เดมิเป็นระบบทีผ่สมผสานการเลีย้งสตัวแ์ละพชืผลหลายชนดิไวด้ว้ยกนัอยูแ่ลว้ สิง่ทีต่อ้งท าใหไ้ดค้อื
การเพิม่ผลผลติ เพือ่จะสามารถผลติชวีมวลทีจ่ะน าไปใชไ้ดใ้หม้ากขึน้พรอ้มกบัรักษาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตทิี่
ระบบเกษตรกรรมทัง้หมดตอ้งพึง่พาอยู”่ (FFTC 1999) จากขอ้มลูของสถาบนัวจิัยขา้วนานาชาต ิ(International 
Rice Research Institute หรอื IRRI) มรีายงานวา่ในพืน้ที ่เชน่ในทวปีเอเชยี ระบบการเลีย้งสตัวแ์ละปลกูพชื
รวมกนัอาจถอืไดว้า่เป็นพืน้ฐานของการเพิม่ผลผลติทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารและชว่ยบรรเทา
ปัญหาความยากจน (Sombilla and Hardy 2005) 

ขอ้มลูของ Paris (1992) ไดส้รปุผลการวจัิยระบบการเกษตรทีม่กีารเลีย้งสตัวแ์ละปลกูขา้วเป็นหลักในประเทศ

ฟิลปิปินสแ์ละประเทศอืน่ๆในเอเชยี โดยยกตัวอยา่งการท างานระหวา่งพชืและสตัวไ์วด้ังนี:้  

1. ใชแ้รงงานสตัวใ์นการปลกูพชืผลทางการเกษตร, การขนสง่ และขบวนการผลติ และใชว้ัสดทุีเ่หลอืจากพชืผล

ทางการเกษตร (ฟาง, ร า และเศษเหลอือืน่ๆ) ใชเ้ป็นอาหารสตัวใ์หก้บัวัวควายหรอืหมแูละสตัวปี์ก  

2. ใชม้ลูสตัวใ์นการปรับปรงุดนิใหม้คีณุภาพและลดคา่ใชจ้า่ยส าหรับปัจจัยการผลติ  

3. ลดความเสีย่งในการผลติใหน้อ้ยลงดว้ยการผสมผสานการปลกูพชืและเลีย้งสตัวเ์ขา้ดว้ยกนั  

4. ครัวเรอืนทีเ่ป็นฟารม์ขนาดเล็กไดบ้รโิภคนม เนือ้ และไข ่ซึง่เป็นสดุยอดของการพฒันาโภชนาการและสขุภาพ

ของมนุษย ์ 

5. การขายสตัว ์(จ าพวกววัควายหรอืหมแูละสตัวปี์ก) และผลติภณัฑจ์ากสตัวเ์พือ่สง่เสรมิรายไดข้องเกษตรกรให ้

มัน่คง เพือ่สามารถซือ้ปัจจัยการผลติทีต่อ้งใชเ้งนิสด และเพือ่ชดเชยคา่ใชจ้า่ยของครัวเรอืนเชน่ คา่เทอม 

คา่ใชจ้า่ยในการอยูร่ว่มกนัในสงัคมกบัผูอ้ ืน่ และคา่รักษาพยาบาล  

อยา่งไรกต็าม ปัญหาทีส่ าคญัของการเลีย้งสตัวแ์ละปลกูพชืรว่มกนัคอืการขาดขบวนการเพือ่ทีจ่ะวดัผลก าไรทีไ่ด ้

อยา่งเป็นขัน้ตอน  

 
หาวธิใีหม่ๆ ในการผสมผสานการปลกูพชืและเลีย้งสตัวร์ว่มกนั  

การจัดการทีเ่หมาะสมในการเลีย้งสตัวจ์ะชว่ยใหเ้กษตรกรในเขตรอ้นไดรั้บผลก าไรมากกวา่การปลกูผักและปลกู
พชืไร ่ในระบบการเกษตรแบบเพอรม์าคลัเชอร ์เราจะบอกวา่ "ผสมผสานแทนการแยกออกจากกนั!” ตัวอยา่ง
หนึง่คอืวธิทีีเ่กษตรกรผสมผสานสตัวเ์ล็มหญา้ไวใ้นแผนการปลกูพชืตามฤดกูาล ในระบบการเพาะปลกูบนพืน้ทีส่งู 
จะมกีารปลอ่ยววัควายและแพะไวเ้ล็มหญา้ในป่าหรอืพาขึน้ไปยงัพืน้ทีส่งูกวา่ใหห้า่งจากพืน้ทีเ่พาะปลกูในชว่งฤดู
ทีพ่ชืผลก าลังเตบิโต เมือ่เกบ็เกีย่วพชืผลเสร็จแลว้ก็จะน าสตัวเ์หลา่นีก้ลับมาในหมูบ่า้นเพือ่มาหากนิในพืน้ทีท่ี่
ปลอ่ยรา้งไวใ้นชว่งฤดแูลง้ (FFTC 1999) ทีฟ่ารม์บา้นอโลฮา เราเลีย้งแพะ ไก ่เป็ด ววั และหมไูวด้ว้ยกนั (ภาพที่
2) ตัวอยา่งเชน่ แพะของเราจะเล็มหญา้และไมพุ้ม่ตระกลูถั่ว เราจะเอาเศษพชืทีเ่หลอืใหแ้พะกนิดว้ย ในระบบ
ผสมผสาน เราสามารถลดคา่ใชจ้า่ยของอาหารสตัว ์(พรอ้มกบัการเก็บมลูสตัวไ์ปใช)้ นอกจากนีเ้รายงัลดคา่ปุ๋ ยไป
ไดห้ลายอยา่ง (ภาพที ่3) เราตัดพชือาหารสตัวไ์ปใหแ้พะ วัว ไก ่และหม ูซึง่เป็นงานทีต่อ้งใชแ้รงงาน แตเ่ราก็
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยเรือ่งอาหารสตัวไ์ปได ้



  

 
ทีฟ่ารม์บา้นอโลฮา เราแนะน าวา่ ควรจะปลอ่ยสตัว์

ออกมาเล็มหญา้ถา้มพีืน้ทีพ่อ แตก่็คงไมส่ามารถท าไดแ้บบนีใ้นพืน้ทีท่ีม่อียูจ่ ากดัหรอืในพืน้ทีใ่นเมอืง หากไมม่ี
พืน้ทีส่ าหรับใหส้ตัวเ์ล็มหญา้ กส็ามารถใชเ้มล็ดพชืเป็นอาหารเสรมิได ้หรอืจะใชว้ธิหีมกัเมล็ดพชืทีม่จีลุนิทรยีท์ีม่ ี
ประโยชนเ์พือ่เพิม่อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้ เราพบวา่เมล็ดทีห่มกัไวท้ าหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนโปรไบโอตกิส ์ซึง่
จะชว่ยลดความจ าเป็นของการใชย้าในสตัวด์ว้ย  
 
สตัวท์ีก่นิทัง้พชืและเนือ้ เชน่หม ูไก ่และเป็ด เตบิโตไดด้จีากแหลง่อาหารทีเ่ป็นไซเลจ หรอืพชืหมกั (เราใช ้

จลุนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพ หรอื EM เป็นตวัตัง้ตน้อาหารหมกั) จลุนิทรยีม์ชีวีติใน EM จะสงัเคราะหว์ติามนิใน
ธรรมชาตแิละชว่ยใหเ้กดิการน ามาใชข้องสารประกอบเสรมิสรา้งสขุภาพทีจ่ะชว่ยปกป้องสตัวเ์ลีย้งใหแ้ข็งแรง 
ส าหรับเราแลว้ การซือ้ EM มคีา่ใชจ้า่ยทีถ่กูมากกวา่การฉีดยาปฏชิวีนะและวติามนิ นอกจากนี ้ยงัท าใหเ้ราไม่
จ าเป็นตอ้งใชย้าปฏชิวีนะในระบบดว้ย เราฉีดกรงและทีอ่ยูข่องสตัวเ์ลีย้งดว้ย EM ทกุอาทติยเ์พือ่ลดกลิน่และ
แมลงวัน  เมือ่มแีบคทเีรยีทีม่ปีระโยชนใ์นปรมิาณมากจะสามารถแขง่ขนัและชว่ยป้องกนัเชือ้ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคได ้
จากงานเขยีนของ Higa and Parr (1994) EM-1 คอืสว่นผสมทีส่ามารถหาซือ้ได ้ซึง่ประกอบไปดว้ยจลุนิทรยี ์3 
ประเภท ไดแ้ก:่ 
 
1. แบคทเีรยีทีส่รา้งกรดแลคตคิ (Lactic Acid Bacteria) – แบคทเีรยีตระกลนูีย้งัน าไปใชใ้นการท าโยเกริต์และ

ชสี โดยแบคทเีรยีจะแปลงน ้าตาลใหเ้ป็นกรดแลคตคิ ในขณะทีเ่กดิขบวนการ ก็จะลดคา่ pH ใหต้ า่ลง ท าให ้
เชือ้โรคไมส่ามารถเตบิโตไดแ้ละท าใหจ้ลุนิทรยีท์ีผ่ลติกา๊สมเีทนมชีวีติอยูไ่มไ่ด ้

2. ยสีต ์– คอืกลุม่เชือ้ราเซลลเ์ดยีวทีเ่ป็นชนดิเดยีวกบัทีใ่ชท้ าขนมปังหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล เป็นตวัเริม่
ขบวนการหมกั 

3.   แบคทเีรยีทีส่งัเคราะหแ์สง – กลุม่แบคทเีรยีนีช้ว่ยใหจ้ลุนิทรยีอ์ืน่ๆอยูร่ว่มกนัได ้โดยใชอ้นุภาคของแสงเผา
ผลาญและเปลีย่นแปลงสารประกอบอนิทรยีแ์ละอนนิทรยี ์ตามค ากลา่วของ Drs Higa and Parr, (1994)  
แบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สง “ท าใหเ้กดิขบวนการสงัเคราะหแ์สงทีไ่มส่มบรูณ์โดยไมใ่ชอ้อกซเิจน” เนือ่งจาก
ขบวนการสงัเคราะหแ์สงท าใหเ้กดิออกซเิจนเป็นผลพลอยได ้แบคทเีรยีเหลา่นีจ้งึชว่ยผลติออกซเิจนใหก้บั
รากพชื นอกจากนี ้แบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สงยงัมปีระโยชนต์อ่ความสามารถของพชืในการขจัดพษิในดนิ 
ตัวอยา่งเชน่ การเปลีย่นสสาร เชน่ ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหเ้ป็นสารประกอบทีม่ปีระโยชน ์และเพือ่
ความสามารถในการตรงึไนโตรเจน 

 
เราใชว้ธิเีก็บเกีย่วพชืสดเพือ่น าไปเลีย้งสตัว ์โดยถอืเป็นสว่นหนึง่ในระบบการเลีย้งสตัวข์องเรา  เราเลีย้งแพะไว ้
ในบรเิวณทีล่อ้มเอาไวจ้นเมือ่แสงแดดสอ่งทุง่หญา้จนแหง้แลว้ เราจงึปลอ่ยแพะออกไปเล็มเพือ่เป็นการปลอดภยั
ส าหรับแพะ เพราะในพืน้ทีข่องเรามพียาธทิีม่ผีลตอ่กระเพาะอาหารหากปลอ่ยใหแ้พะเล็มหญา้เปียก เราใหอ้าหาร
แพะตัวผู ้ตัวเมยี และลกูแพะจากพชือาหารสตัวท์ีข่ ึน้ตามขอบสระน ้าและพชืทีข่ ึน้เป็นแนวไดแ้ก ่หญา้เกล็ดหอย
(Desmodium rensonii), หางเสอื (Flemingia congesta), คราม (Indigofera), แคฝร่ัง (Gliricidia sepium), 

ภาพที ่2 การตัดพชืสดพวกพชืตระกลูถั่วทีท่ าเป็นประจ าทกุ
วนัอย่างเหมาะสมเพือ่น าพชืไปเลีย้งแพะ วัว และหม ูเป็นวธิี
ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย 

 

ภาพที ่3 แคฝร่ังและกระถนิเป็นอาหารวางไวบ้นไมท้ีพ่าดไว ้
ใหแ้พะกนิ 
 



กระถนิไทย (Leucaena leucocephala), และกระถนิเทพา (Mangium acacia) บางครัง้แพะของเรากนิเปลอืก
ไมด้ว้ย  
 
ขณะทีแ่พะกนิอาหารทีเ่ราตดัไปให ้แพะฝงูเล็กๆนีจ้ะกนิจนเหลอืกิง่ไมไ้วท้ีเ่ราสามารถน าไปตากแหง้และใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิหงุอาหารได ้วธิกีารตัดพชืสดและน าไปใหส้ตัวก์นินีเ้ป็นการผสมผสานการหาอาหารใหแ้พะและการ
ออกไปหาฟืนมาท ากบัขา้วในเวลาเดยีว ท าใหเ้ห็นถงึประโยชนข์องการเกษตรแบบผสมผสาน แมก้ารประเมนิ
คณุคา่ทางเศรษฐกจิส าหรับเรือ่งอาหารและเชือ้เพลงิหงุตม้ออกมาเป็นตัวเลขจะท าไดย้าก แตค่ณุจะพบวา่งานที่
มจีะนอ้ยลงไปหากมกีารวางแผนไวเ้ป็นอยา่งด ี
 
การหมกัปุ๋ ยดว้ยชวีมวลทีไ่ดใ้นฟารม์อยา่งเหมาะสม จะชว่ยในการเพาะปลกูพชืจ าพวกขา้ว ผัก และสมนุไพร ดว้ย
การลดคา่ใชจ้า่ยเรือ่งปุ๋ ย และยงัเป็นการเพิม่ผลผลติ นีค่อืประโยชนห์ลักในระบบของเราทีท่ าอยูใ่นประเทศ
ฟิลปิปินส ์แตเ่ราจะมาดปูระโยชนอ์ยา่งอืน่อกี รวมถงึประโยชนจ์ากการผลติถา่นไบโอชารจ์ากวัตถดุบิทีเ่หลอืจาก
การเกษตรดว้ย 
 
การผสมผสานการเลีย้งปลาและการปลกูพชื 
 
นอกจากระบบเก็บเกีย่วและน าพชือาหารสดไปใหส้ตัว์
เลีย้งทีม่จี านวนมากแลว้ เรายงัไดท้ าการทดลองอยา่ง
จรงิจังในระบบการเลีย้งปลาทีเ่ล็กลงโดยดดัแปลงจาก
ระบบอควาโพนคิ โดยปลาทีเ่ลีย้งคอืปลานลิ เราใหเ้ป็ด
เป็นสว่นหนึง่ของระบบดว้ย เราปลอ่ยใหเ้ป็ดไดว้า่ยน ้า, 
หาอาหาร และอาบน ้าในสระทีอ่อกแบบใหเ้ชือ่มตอ่กนั
ผา่นการป๊ัมน ้าและการไหลเวยีนของน ้า แตไ่มเ่ลีย้งปลาใน
สระนัน้ เราใชน้ ้าทีไ่หลมาอยา่งตอ่เนือ่งจากแปลงผัก 
(ภาพที ่4) ไมใ่ชเ่กษตรกรทกุคนทีป่ระสบความส าเร็จใน
ระบบแบบนี ้ดังนัน้ หากคณุก าลังทดลองอยู ่ใหเ้ริม่ตน้
ดว้ยพืน้ทีข่นาดเล็กกอ่น ตัวอยา่งจาก Little and 
Edwards (2003) ทีไ่ดเ้ตอืนใหร้ะวังถงึความลม้เหลวที่
อาจเกดิขึน้จากการผสมผสานระบบการเลีย้งปลา
สมยัใหมท่ีล่ดขนาดลง “การเลีย้งปลาซึง่เป็นสตัว์
กระเพาะเดีย่วในระบบขนาดเล็กท าใหเ้ราเห็นถงึ
ความส าเร็จดา้นเทคนคิทีอ่าศัยการจัดการดแูลอยา่ง
ใกลช้ดิโดยนักวจิัยทีจ่ดัท าขึน้ในพืน้ทีก่ารทดลอง แตก่ารน าระบบแบบนีไ้ปใชแ้บบยัง่ยนืโดยเกษตรกรยงัไมค่อ่ย
พบมากนัก” (Little and Edwards 2003) คณุอาจลองคดิภาพระบบปศสุตัวท์ีจ่ ากดับรเิวณและตอ้งอาศัยปัจจัย
การผลติทีส่ว่นใหญห่าซือ้มาวา่เป็น “คอกขนุ” โดยไมค่ านงึวา่จะมพีืน้ทีข่นาดเทา่ได การประหยดัจากขนาด
(Economy of Scale)ท าใหก้ารจัดการในระบบขนาดเล็กเป็นไปไดแ้บบไมย่ัง่ยนืเพราะมผีลก าไรต า่และมตีน้ทนุ
การผลติสงู 

 
การท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนดนิ 
 
การใชม้ลูจากสตัวท์ีเ่ราเลีย้ง ท าใหเ้ราไดผ้สมผสานการท าปุ๋ ย
หมกัมลูไสเ้ดอืนดนิในระบบการเกษตรของเราดว้ย (ภาพที ่5) 
ไสเ้ดอืนของเราไดรั้บอาหารเป็นปุ๋ ยคอกมลูสตัวล์ว้นๆ ไดแ้กม่ลู
จากวัว, แพะ และหม ู มลูไสเ้ดอืนทีไ่ดน้ าไปผสมเป็นดนิปลกูเพือ่
ใชใ้นการเพาะตน้กลา้ (ดนิปลกูของเราประกอบดว้ยมลูไสเ้ดอืน 
20-25% ) สว่นส าคัญในการปลกูสมนุไพรและผักของเราสว่นนี้
ถอืวา่คุม้กบัการจดัการดแูลเป็นพเิศษ เราสามารถเก็บมลูไสเ้ดอืน
ปรมิาณ 6-10 ลติรตอ่ตารางเมตรโดยการใชไ้สเ้ดอืนพันธุอ์ฟัรกินั 
ไนท ์ครอวเ์ลอร ์(Mikkelson 2015) มโีครงการอืน่ๆทัว่พืน้ทีเ่ขต
รอ้นไดผ้สมผสานการท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนไวด้ว้ย เชน่ทีศ่นูย ์
Mindanao Baptist Rural Life Center ในประเทศฟิลปิปินส ์
(Tacio 2014; Capuno 2010) 

ภาพที ่4 ในระบบอควาโพนคินี ้ปลาและพชืเตบิโต
แยกกนัแตเ่ช ือ่มตอ่กนัดว้ยวงจรระบบหมนุเวยีนของ
น ้า ดว้ยการท างานของจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนแ์ละการ
ออกแบบทีเ่หมาะสม ปลาจะชว่ยผลติปุ๋ ยบ ารุงพชืและ
พชืจะชว่ยกรองน ้าเป็นน ้าสะอาดใหป้ลา 
 

ภาพที ่5 มลูไสเ้ดอืนดนิ เก็บดา้นบนไปใชไ้ดท้กุ
อาทติยโ์ดยเหลอืครึง่หนึง่ของปุ๋ ยหมักมลูไสเ้ดอืน
นีไ้ว ้จากนัน้เตมิพืน้ทีเ่ลีย้งไสเ้ดอืนดว้ยมลูสตัว์
หมักแบบรอ้นทีห่มักไวแ้ลว้ 2 อาทติย ์ 
 



การจดัการวงจรธาตอุาหาร  
 
เมือ่เกษตรกรเริม่ผสมผสานการเลีย้งสตัวแ์ละการเพาะปลกู มลูสตัวจ์ะเป็นผลผลติทีไ่ดรั้บมากทีส่ดุ ในระบบของ
เรา เรารวบรวมมลูสตัวใ์นคอกและทีท่ีส่ตัวอ์ยูต่อนกลางคนื แลว้น ามาผสมกบัวตัถดุบิอืน่ๆเป็นปุ๋ ยคอก มลูทีไ่ด ้
จากสตัวใ์นคอกนัน้งา่ยตอ่การเก็บมาใช ้สว่นสตัวท์ีป่ลอ่ยใหอ้อกไปเล็มหญา้ มลูสตัวใ์นพืน้ทีท่ีส่ตัวถ์กูปลอ่ยเวยีน
ไปตามระบบการแทะเล็มจะตกอยูใ่นพืน้ทีนั่น้และเป็นปุ๋ ยใหก้บัหญา้และเป็นประโยชนต์อ่ระบบนเิวศนท์ีจ่ะเกดิ
ความมัน่คง มลูสตัวจ์ะรวมตวักนักบัจลุนิทรยี,์ แมลง, ไสเ้ดอืน, ฯลฯ โดยไมต่อ้งอาศยัความชว่ยเหลอืจากมนุษย ์
เรามมีลูสตัวม์ากมายเหลอืเฟือทีไ่ดจ้ากคอกสตัว ์และไมต่อ้งไปเสยีเวลาและแรงเพิม่เพือ่เก็บมลูสตัวต์ามทอ้งทุง่
ทีป่ลอ่ยสตัวไ์ปหากนิ หากคณุเพิง่ก าลังเริม่และตอ้งการมลูสตัวเ์พือ่ไปท าปุ๋ ยคอก คณุอาจตอ้งตดัสนิใจวางแผน
วา่จะท าอยา่งไรไดบ้า้ง แตใ่นอนาคต คณุจะตอ้งหาวธิเีกบ็มลูสตัวใ์นคอก โดยเป็นวธิทีีจ่ะประหยดัเวลาและ
แรงงาน 
 

ตารางที ่1 การประเมนิแหลง่มลูปศสุตัวแ์ละสารอาหารทีพ่บโดยทัว่ไป (Common Livestock Manure Sources and 
Nutrient Estimates, NRCS 1995) 

 
ประเภทสตัวเ์ลีย้ง มูลทีไ่ดท้ ัง้หมด ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 

                                               -------ปอนด(์0.45 กก)/วนั/หน่วยสตัว ์1000 ปอนด ์(450 กก) ------- 

ววัเนือ้ 59.1 0.31 0.11 
ววันม 80.0 0.45 0.07 

หม ู 63.1 0.42 0.16 

ไกไ่ข ่ 60.5 0.83 0.31 
ไกเ่นือ้ 80.0 1.10 0.34 

ไกง่วง 43.6 0.74 0.28 
      ทีม่า: USDA Natural Resources Conservation Service, Agricultural Waste Management Handbook (1992X) 

 
หากคณุตอ้งการเปลีย่นการประกอบการเลีย้งสตัวใ์หเ้ป็นแบบทีย่ัง่ยนืกวา่และอยากจะใชว้ตัถดุบิทีห่าไดจ้ากฟารม์ 
คณุจ าเป็นตอ้งหาวธิทีีจ่ะใชน้ ้าทีม่าจากมลูสตัว ์(ภาพที ่6) ตอ่ไปนีเ้ป็น การประมาณปรมิาณมลูสตัวท์ีไ่ดจ้ากระบบ
ตา่งๆ องคก์รไฮเฟอร ์(Heifer Thailand) ไดอ้อกแบบชดุอปุกรณ์กา๊ซชวีภาพทีส่ามารถใชม้ลูสตัวเ์หลวเพือ่ผลติ
กา๊ซมเีทนส าหรับเป็นเชือ้เพลงิและท าอาหาร (Meyers 2012; ภาพที ่7) และองคก์รเอคโคก็มอีกีทางเลอืกหนึง่ 
ซึง่ดขูอ้มลูไดท้ี ่www.echocommunity.org เชน่ตวัอยา่งการน าเสนอโดย Wilkie (2016) และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่ว็บ
ไซท ์https://www.echocommunity.org/en/search?q=biodigesters  

 
ทีฟ่ารม์ของเรา เรามกัจะน ามลูสตัวม์าท าเป็นปุ๋ ยหมกัแบบเตมิอากาศ เพือ่ใหเ้กดิความรอ้นทีจ่ะก าจัดเชือ้กอ่โรค
และโรคตา่งๆ การท าปุ๋ ยหมกัแบบเตมิอากาศ หรอื “ปุ๋ ยหมกัแบบรอ้น” จะชว่ยใหจ้ลุนิทรยีช์นดิทีช่อบอณุหภมูสิงูๆ
ทั่วไปยอ่ยสลายกลายเป็นของเสยีอนิทรยีท์ีเ่ป็นปุ๋ ยหมกัทีน่ าไปใชไ้ดแ้ละคงตวั อณุหภมูมิากกวา่ 60ºC ในกอง

ภาพที ่6 ชดุอปุกรณ์กา๊ซชวีภาพขององคก์รไฮเฟอร ์
ประเทศไทยทีบ่า้นอโลฮาประเทศฟิลปิปินส ์เป็นแบบฝา
ครอบลอยบนบอ่มลู 
 

ภาพที ่7 ในประเทศไทย สมาชกิสหกรณ์วัวนมแบง่ปัน
ทรัพยากรทีใ่ชใ้นการเลีย้งววั ปลกูหญา้เนเปียรแ์ละพชื
ตระกลถูั่ว และขายหญา้หมักใหก้นั สว่นขีว้วัน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ย 
 

http://www.echocommunity.org/


ปุ๋ ยหมกัของเราจะท าใหเ้มล็ดวชัพชืและเชือ้
โรคตาย (Richard 1992) ใหท้ าการตรวจวัด
อณุหภมูทิกุวันจนรูส้กึวา่ใชไ้ดแ้ลว้ จากนัน้ใช ้

มดีดา้มยาวหรอืแทง่เหล็ก (ภาพที ่8A)แทง
เขา้ไปใหถ้งึตรงกลางของกองปุ๋ ยหมกัแลว้
ทิง้ไว ้10   นาท ีเมือ่ดงึมดีหรอืแทง่เหล็ก
ออกมาแลว้ใหใ้ชเ้ครือ่งวัดอณุหภมูอินิฟาเรด
อา่นคา่อณุหภมูขิองเหล็ก (หากใชม้อืสมัผัส 
จะรูส้กึรอ้นเกนิกวา่ทีจ่ะจับได)้ (ภาพที ่8B) 
เราจะกลับกองปุ๋ ยหมกัอาทติยล์ะครัง้เป็น
เวลาทัง้หมด 3 อาทติย ์โดยขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัปุ๋ ยหมกัมอียูใ่นหนังสอืของผมในบท
ที ่4 เรือ่งการท าปุ๋ ยหมกั  
 

  
 
 
 
 
 

การผลติถา่นไบโอชารห์รอืถา่นชวีภาพ 

การจัดการคณุภาพดนิทีด่กีวา่อกีขัน้หนึง่ คอืการน าสว่น
เหลอืใชด้า้นการเกษตรทีเ่ป็นไมห้รอืเปลอืกมาใช ้

ประโยชนใ์หส้งูสดุดว้ยการท าถา่นไบโอชาร ์เมือ่ผา่น
กระบวนการควบคมุทีเ่รยีกวา่ไพโรไลซสิ (ค าภาษากรกี 
มคีวามหมายวา่ การแยกดว้ยไฟ) ทีส่ามารถเปลีย่นสาร
คารบ์อนในไม ้(ลกินนิ)  ใหม้รีพูรนุจ านวนมาก, เก็บกกั
สารอาหารได,้ เป็นแหลง่พลังงานทางชวีภาพ และเป็น
ตัวปรับปรงุดนิ เราจะน ากิง่ไมแ้ละทอ่นไมท้ีเ่หลอืจาก
การตดัพชืสดทีน่ าไปเลีย้งแพะมาตากใหแ้หง้ กองไวร้อบหลมุทีข่ดุไว ้(ภาพที ่9) เมือ่ก ิง่ไมแ้หง้พอหลังจากที่
ปรมิาณน ้าระเหยไป ใหจ้ดุไฟตรงยอดของกองไม ้โดยวางเชือ้ไฟและกระดาษหรอืหญา้แหง้ไวด้า้นบนสดุกลาง
กองไมแ้ละจดุไฟจากดา้นบน อากาศจะถกูดงึขึน้มาจากดา้นลา่งกองและท าใหเ้กดิความรอ้นกอ่นระหวา่งทางที่
จะผา่นขึน้มาถงึถา่น โดยกองไมจ้ะไหมจ้ากดา้นบนลงไป ขบวนการนีป้ระหยดัพลังงานและท าใหไ้ดถ้า่นไบ

โอชารเ์พิม่ขึน้ ถา้กิง่ไมถ้กูกดทับ ภายในหลมุจะไมเ่กดิ
การไหลของอากาศขึน้มาจากดา้นลา่งและท าให ้
อากาศถกูปิดกัน้ไว ้เราใชห้ญา้คาแหง้เป็นเชือ้ไฟทีจ่ดุ
จากดา้นบนของกองไม ้การจดุไฟแบบนีเ้รยีกวา่การท า
ถา่นไบโอชารใ์นหลมุแบบ Top Lit Up Draft (TLUD 
หรอื จดุดา้นบนอากาศไหลขึน้) ขบวนการ TLUD นีจ้ะ
เผาน ้ามนัและกา๊ซทีเ่ผาไหมไ้ดข้ณะทีป่รมิาณควันถกู
จ ากดัจงึถอืเป็นการเผาไหมท้ีส่ะอาด สว่นทีถ่กูเผาจะ
คอ่ยๆเคลือ่นไปเรือ่ยๆจนถงึดา้นลา่ง จากนัน้ใหเ้อาน ้า
ราดเพือ่เก็บถา่นไวใ้ชก้อ่นจะถกูเผาเป็นเถา้ (ภาพที ่
10) ควรตอ้งท าการทดลองเพือ่ลองผดิลองถกูกอ่น
เพือ่จะรูว้า่จะหยดุการเผาเมือ่ใด เพราะจะตอ้งหยดุ
กอ่นทีไ่มท้ัง้หมดจะถกูเผาจนเปลีย่นเป็นขีเ้ถา้ เรามี
หลมุทีข่ดุไวถ้าวร และบรเิวณรอบหลมุนัน้มกีองกิง่ไม ้
ไวท้ีต่ากไวต้ามระยะเวลาทีเ่ก็บมาตา่งๆกนั (เป็นกิง่ไม ้
ทีเ่หลอืจากการตัดพชืและน าไปเลีย้งแพะ; ภาพที ่11) 
และเราพบวา่เราไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์เหล็กที่
เทอะทะหรอืเครือ่งจกัรใดๆชว่ยในการเผา 
 

ภาพที ่8A เมือ่ท าปุ๋ ยหมักแบบรอ้นจากมูลสตัวใ์นเขตรอ้น, 
เศษเหลอืจากการเพาะปลกู, และวชัพชื ควรท าใหอ้ณุหภมูิ
สงูขึน้จาก 25-30º C ในตอนเริม่แรกของวงจรการหมักไป
จนถงึสงูกวา่ 60º C เพือ่ความปลอดภัยในการก าจัดเชือ้ที่
เป็นอนัตรายและเชือ้กอ่โรค  
 

ภาพที ่8B วดัอณุหภมูภิายในกองปุ๋ ยหมัก 
 

มดี 

สีเ่หลีย่มคาง
หม ู

ความชืน้ 

ไมม่ากกวา่ 2 ม. 

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ม. 

ไมม่ากกวา่ 2 ม. 

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ม. 

จดุศนูยก์ลาง
ความรอ้น 

ภาพที ่9 กิง่ไมท้ีต่ดัไปใหแ้พะกนิ เมือ่แพะกนิสว่นใบ
หมดแลว้ใหน้ ากิง่มาตากไวเ้ป็นกอง เมือ่แหง้แลว้ น าสว่นที่
เป็นเนือ้ไมท้ีม่คีวามเหมาะสมมาเปลีย่นเป็นถา่นไบโอชาร์
ดว้ยวธิกีารจุดไฟเผาจากยอดกอง 
 



นอกจากนี ้ถา่นไบโอชารย์งัสามารถท ามาจากเศษเหลอืจากพชืผลทีเ่ป็นอาหารสตัว ์เชน่ ใบและซงัขา้วโพด 
หรอืหญา้เนเปียร ์(Pennisetum purpureum), แตก่ารกอ่กองอาจยากกวา่ถา้ไมม่กีรงชว่ย เราจงึใชต้าขา่ยเหล็ก
ท าเป็นเหมอืนวงทอ่ตัง้ขึน้เพือ่ใหเ้ป็นพืน้ทีใ่หเ้กดิขบวนการไพโรไลซสิแบบ TLUD และเรายงัเปลีย่นเปลอืก
มะพรา้วเกา่ๆใหเ้ป็นถา่นไบโอชารร์ว่นๆทีใ่ชไ้ดด้เีวลาท าแปลงดนิเพือ่ปลกูผักและสมนุไพร 

 

 

การกระตุน้และเตมิประสทิธภิาพใหก้บัถา่นไบ
โอชาร ์

มวีธิกีารท าถา่นไบโอชารอ์ยูห่ลายวธิ ีแตเ่กษตรกรทีเ่รา
ท างานดว้ยตอ้งการวธิทีีท่ างา่ยและไดผ้ลด ีแตไ่มว่า่จะ
ท าดว้ยวธิใีด ก็จะตอ้ง “กระตุน้” ถา่นไบโอชาร ์และเตมิ
สารอาหารและจลุนิทรยีใ์หก้บัถา่นไบโอชาร ์เราท าการ
กระตุน้ดว้ยการราดน ้าในตอนทา้ยของขบวนการเผา การ
กระตุน้แบบนีค้อืการตดิอเิลคตรอนไวเ้พือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
ถา่นไบโอชารย์ดึสารอาหารไว ้ตามค ากลา่วของ 

Craggs (2017) ทีว่า่ หากจะท าใหถ้า่นไบโอชารเ์กดิประโยชน์ทีจ่ะน าไปใชไ้ด ้กอ่นอืน่ถา่นจะตอ้งผา่นขบวนการ
ของ “การกระตุน้” (หรอือาจเรยีกวา่ การปลกูเชือ้ หรอื การเตมิประสทิธภิาพ) เมือ่ถกูกระตุน้แลว้ และตามดว้ย
การเตมิไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจ าเป็นในปรมิาณสงู เพือ่สิง่มชีวีติขนาดเล็กตามธรรมชาตเิกดิขึน้ มพีัฒนาการ
และเตบิโตในสารทีอ่ยูใ่นถา่นไบโอชารท์ีไ่ดรั้บการบม่ไวแ้ลว้ 
 
นอกจากนี ้เรายงัไดใ้สส่ารอาหารและสิง่มชีวีติเพิม่ดว้ย เพือ่ใหถ้า่นไมเ้ก็บกกัสารอาหารไวโ้ดยใหป้ลอ่ย
สารอาหารออกมาเวลาทีเ่ราใสถ่า่นลงไปในดนิ เราเตมิถา่นไบโอชารด์ว้ย EM, ปุ๋ ยน ้าอนิทรยีเ์ขม้ขน้ (compost 
tea), น ้าจากสระน ้าทีม่สีารอาหารเขม้ขน้ หรอืเศษปลาหมกั และหากตอ้งการก็สามารถเพิม่ผงหนิแรธ่าตเุพือ่ใหม้ี
แรธ่าตทุีจ่ าเป็นและปนูขาวทีเ่ป็นแคลเซยีม ซึง่ขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถศกึษาไดจ้าก McLaughlin (2016) 
 
มฐีานขอ้มลูทีพ่ดูถงึระยะเวลาทีค่วรจะบม่ถา่นไบโอชารไ์วก้อ่นน าไปใช ้มกีารพดูถงึระยะเวลาตัง้แตเ่ป็นวันจนถงึ
เป็นปีแตย่งัจ าเป็นตอ้งมกีารท าการวจัิยตอ่ไป มนัีกวจัิยทา่นหนึง่ไดท้ าการทดสอบตัวอยา่งถา่นไบโอชารใ์นชว่ง
ระยะเวลาบม่ในพืน้ทีเ่กษตรนานกวา่ 15 เดอืน ความสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวกหรอื CEC (Cation 
Exchange Capacity) ในถา่นไบโอชารห์ลังการบม่ในพืน้ที ่15 เดอืน โดยทั่วไประยะเวลาการบม่ในพืน้ทีจ่ะมผีล
ทีเ่ห็นไดช้ดักบัคา่ pH ของถา่นและรพูรนุขนาดเล็กบรเิวณพืน้ผวิ โดยทัง้สองอยา่งมคีา่ลดลง ขณะทีค่า่ CEC 
เพิม่ขึน้ (Mukherjee et al. 2014) และเราไดพ้บวา่ หลงัจากการกระตุน้และเตมิถา่นไบโอชารแ์ลว้ คณุสามารถ
ใชถ้า่นนีใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุภายในเวลาไมก่ีว่ัน หรอือาจรอไปกอ่นและเกบ็ถา่นรอไวเ้พือ่จะใชใ้นอนาคตได ้
ซึง่เวลาเก็บนีส้ามารถเก็บไดเ้ป็นปีๆ อยา่ตกใจหากพบเห็นกลุม่เชือ้ราสขีาวทีถ่า่น ราสขีาวนีม้ปีระโยชน ์ถา้คณุใช ้

ปุ๋ ยหมกัหรอื EM คณุภาพด ีในการเตมิประสทิธภิาพถา่นไบโอชารข์องคณุ คณุสามารถหาดภูาพแสดง (Slide 
Show) เกีย่วกบัถา่นไบโอชารไ์ดห้ากตอ้งการศกึษาเพิม่เตมิ (Mikkelson 2010) 

ภาพที1่0 (บน) เพือ่ลดการใชน้ ้าในชว่งหนา้แลง้ เราจงึ
เตรยีมน ้าใหพ้รอ้มทีจ่ะใชร้าดและ “กระตุน้” ถา่นไบโอชาร์
จากซงัขา้วโพดทีก่ าลงัอยูใ่นขัน้ตอนไพโรไลซสิในกรงตา
ขา่ยเหล็กทีว่างไวด้า้นบนหลมุดนิ 

 

ภาพที ่11 (ลา่ง) กิง่ไมว้างไวแ้ยกเป็นกองตามแตล่ะ
อาทติยท์ีเ่ก็บไดเ้พือ่จะไดแ้หง้เทา่กนั เมือ่ความชืน้ในกิง่ไม ้
อยู่ที ่20-30% ก็จะน าไปเผาแบบจุดไฟดา้นบนอากาศไหล
ขึน้ (TLUD) เมือ่ปรมิาณความชืน้อยู่ที ่20-30% ไมจ้ะกรอบ
และหักง่าย เวลาทีห่ักแลว้จะไมเ่ห็นชัน้สเีขยีวอยูใ่นเนือ้ไม ้
และอกีอย่างคอืถา้คณุเห็นเปลอืกไมพ้องบวมทีด่า้นปลาย
ขณะทีเ่ผา แสดงวา่ไมม้คีวามชืน้อยูม่ากเกนิไป ทีป่รมิาณ
ความชืน้ 20-30% ความชืน้ทีเ่หลอืสว่นมากจะประกอบไป
ดว้ยน ้ามัน ไมใ่ชน่ ้า ซ ึง่น ้ามันนี้จะชว่ยในการแปลงลกินนิ, 
เซลลโูลส และเฮมเิซลลโูลสจากวัสดทุีเ่ป็นเนือ้ไม ้
กลายเป็นถา่นทีย่ังไม่กลายเป็นขีเ้ถา้ 
 



การใชป้ระโยชนจ์ากผลผลติทีเ่หลอืใชจ้ากการเกษตรทีม่อียูใ่นทอ้งถ ิน่ 

การท าการเกษตรแบบผสมผสานอยา่งเต็มรปูแบบ เพือ่เพิม่ผลผลติและลดตน้ทนุในการซือ้ปัจจัยการผลติ คอื
การคอยมองหาวธิทีีจ่ะเปลีย่นผลผลติทีเ่หลอืใชใ้หเ้ป็นผลผลติทีน่ ามาใชไ้ด ้เมือ่เราตอ้งการท าใหห้มอูว้น เราจะ
เลีย้งมนัดว้ยร าขา้ว, ปลาป่น และมะพรา้วป่นหมกั EM การเลีย้งหมดูว้ยเศษเหลอืของผลผลติท าใหเ้ราลด
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นอาหารหม ูซึง่ถอืเป็นขอ้ดอียา่งยิง่ของการเกษตรแบบผสมผสานการเลีย้งสตัว ์เราใชข้ีเ้ลือ่ยรองที่
พืน้คอกหมเูพือ่ลดความเครยีดของหม ูอกีทัง้ยงัชว่ยใหห้มสูามารถขดุคุย้ตามสญัชาตญาณตามธรรมชาตทิีห่มไูม่
สามารถท าไดบ้นพืน้ทีเ่ป็นซเีมนต ์การใสข่ีเ้ลือ่ยลงบนพืน้คอกจะชว่ยลดกลิน่เหม็นและลดแมลงวัน (ภาพที ่12) 
ระบบของเราไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารลา้งคอก หมยูงัคงความสะอาดเมือ่เราใหห้มหูนึง่ตวัมพีืน้ที ่2 ตารางเมตรเมือ่หมู
โตเต็มทีแ่ลว้ (ทีน่ ้าหนัก50 กก.ขึน้ไป) เราไมจ่ าเป็นตอ้งสิน้เปลอืงน ้าหรอืแรงงานในการท าความสะอาดหมวูันละ 
2   ครัง้ และดว้ยวธินีีเ้ราจงึหลกีเลีย่งไมใ่หม้แีอง่น ้ากลิน่เหม็นทีไ่หลออกมาจากของเสยีจากหม ู 

 
  ขีห้มทูีเ่ราไดจ้ากหมขูองเรามมีากพอ และน าไปท าเป็นปุ๋ ย
อยา่งดเีมือ่ผา่นขบวนการท าปุ๋ ยหมกัอยา่งถกูตอ้ง เราเกบ็ขีห้มู
ทกุวันและไมเ่คยเอาวัสดพุืน้คอกออก ดังนัน้เมือ่เวลาผา่นไปพืน้
คอกจงึมคีวามอยูต่วัมากขึน้เรือ่ยๆเพราะจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์
กอ่ตวัอาศัยอยูใ่นวัสดทุีใ่สเ่ป็นพืน้คอกนัน้ แตเ่ราจะเตมิวัสดพุืน้
คอกบา้งเป็นครัง้คราว เพราะมบีางสว่นทีย่อ่ยสลายไปหรอืตดิมา
เมือ่เราเก็บขีห้มมูาใช ้การเลีย้งหมขูนุของเราเป็นสว่นทีใ่หก้ าไร
มากทีส่ดุในบรรดาสตัวท์ัง้หมดทีเ่ราม ีและเรายงัคงรักษาความ
หลากหลายทางชวีภาพในระบบการเลีย้งสตัวข์องเรา (ภาพที ่13) 
 
ไกท่ีเ่ราเลีย้งแบบปลอ่ยกนิอาหารทีม่สีว่นผสมของขา้วโพด, 
ขา้วฟ่าง, ร าขา้ว, มะพรา้วป่น, แหนแดง (Azolla) และแหนเป็ด
เล็ก (Duckweed) และทัง้หมดหมกัดว้ย EM1 สว่นทีเ่ป็นไกไ่ข ่
เราจะบดหนิปนูและอาหารแคลเซยีมใหก้นิดว้ย เราเลีย้งไกโ่ดย
มทีีก่วา้งใหไ้กเ่ดนิและคุย้เขีย่ และมนี ้าไวใ้หไ้กก่นิตลอดเวลา 
(ภาพที ่14 และ 15) สว่นทีเ่ป็นเลา้ใหไ้กน่อนจะมพีืน้ทีท่ าดว้ย
วัสดธุรรมชาต ิคลา้ยกบัพืน้คอกทีเ่ป็นขีเ้ลือ่ยของระบบการเลีย้ง
หม ูแตเ่ราจะใชส้ว่นผสมทีม่แีกลบถงึ 50% และถา่นประมาณ 
5% เพือ่ชว่ยใหข้ีไ้กเ่สถยีรดว้ยการตรงึแอมโมเนยีและใช ้

ขบวนการทางจลุนิทรยีเ์ปลีย่นแอมโมเนยีใหอ้ยูใ่นภาวะทีไ่มใ่ช่

กา๊ส เชน่ ไนไตรท ์และ ไนเตรท เราฉีดพืน้เลา้ไกด่ว้ย EM1; ซึง่
เป็นจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนเ์พือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มดตีอ่สขุภาพ
ของสตัว ์ลดกลิน่เหม็น และลดปรมิาณแมลงวันได ้เราไมเ่คย

ภาพที1่2 นักทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรมักจะแปลกใจเมือ่มาเยีย่ม 
แลว้เห็นคอกหมขูองเราไมต่อ้งลา้งและไมม่กีลิน่ คนสว่นมาก
ไมรู่ว้า่การเลีย้งหมเูป็นงานทีด่ตีอ่ส ิง่แวดลอ้มและสรา้งความ
เพลดิเพลนิได ้

 

ภาพที1่3 สระน ้าจากระบบเลีย้งเป็ด (Duckponics 
system) ของเรา ทีเ่ราปลกูพชืทีเ่ป็นอาหารใหก้ับสตัวเ์ลีย้ง
ชนดิอืน่ของเรา 

 

ภาพที1่4 ไกพั่กในร่มขณะคุย้เขีย่และกนิหญา้ใน
สวนมะละกอ 

 

ภาพที1่5 ไกพ่ากนัจกิกนิหนอนจากผลแกว้มังกร
ทีร่่วงหลน่ เป็นการชว่ยลดปัญหาแมลงวนั 
 



เอาวัสดทุีเ่ป็นพืน้เลา้ไกอ่อกทัง้หมด อยา่งมากสดุเราจะเอาออกมาครึง่เดยีว แลว้ผสมวัสดพุืน้เลา้ไกใ่หมเ่ขา้ไป 
พืน้ทีม่ขีีไ้กอ่ยูจ่ะมคีวามเสถยีรดา้นชวีภาพและจะเป็นทีอ่ยูใ่นรม่ทีป่ลอดภยัใหไ้กอ่ยูไ่ดต้ลอดหากมกีารจัดการที่
เหมาะสม ถา้เราเอาวัสดพุืน้ออกทัง้หมด จ านวนจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนจ์ะตอ้งเริม่สรา้งใหมท่ัง้หมดอกี เราพบวา่
วัสดพุืน้ใหมท่ีใ่สเ่พิม่ไปไมม่คีวามเสถยีร และอาจกอ่ใหเ้กดิโรคไดใ้นชว่งแรก 
 
 
ตารางที ่2 ก าไรทีไ่ดจ้ากการผสมผสานการเลีย้งสตัวแ์ละระบบนเิวศเกษตร (Agroecosystems) (Carpenter-
Boggs et al. 2013) 

 
ระบบนเิวศเกษตร ก าไรจากการเลีย้งสตัว ์(ไมร่วมก าไร

จากพชืผลการเกษตร) 
ทีม่า 

ววัเล็มหญา้ไรยท์ีป่ลกูคลมุดนิชว่ง   

   หนา้หนาว 

$170-$560/เฮกเตอร ์ (Bransby, 1999) 

ววัเล็มหญา้ไรยท์ีป่ลกูคลมุดนิชว่ง 
   หนา้หนาว 

$227-$323/เฮกเตอร ์ (Hill et al., 2004) 

แกะและไกเ่นือ้กนิหญา้เป็นเวลา 5  
   เดอืนชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละใบไม ้ 

   ร่วง 

$2,077/เฮกเตอร ์ (Lowy, 2009) 

ววัเล็มหญา้ไรยห์รอืโอต๊ทีป่ลกู 
   คลมุดนิในหนา้หนาว 

$200/เฮกเตอร ์ (Siri-Prieto et al.,2007) 

 
 

สรปุ 
 
ระบบเกษตรแบบผสมผสานการเลีย้งสตัวม์ขีอ้ดหีลายอยา่ง (ตารางที ่2 และ 3) การวางแผนทีด่แีละเริม่ตน้จาก
รปูแบบขนาดเล็กกอ่น จะชว่ยใหเ้กษตรสามารถผสมผสานการเลีย้งววั แพะ ไก ่และหม ูและพัฒนาความมัน่คงใน
ฟารม์ได ้วัสดทุีเ่หลอืจากการเกษตรจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใชเ้ป็นคา่อาหารสตัว ์และมลูสตัวจ์ะชว่ยลด
คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใชเ้ป็นคา่ปุ๋ ย นอกจากนีม้ลูสตัวย์งัสามารถน ามาผลติกา๊สชวีภาพเพือ่การหงุหาอาหารและให ้
พลังงาน ซึง่เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยของฟารม์ สตัวเ์ล็มหญา้สามารถชว่ยในการจัดการวัชพชืและปรับปรงุคณุภาพ
ของดนิ การจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพจะชว่ยใหค้ณุเปลีย่นแมก้ระทั่งน ้าเสยีจากมลูสตัวแ์ละกิง่ไมท้ีเ่หลอืจากการตดั
เอาไปใหส้ตัวก์นิ โดยน ามาท าเป็นถา่นไบโอชารท์ีม่ปีระโยชนไ์ด ้กญุแจส าคัญคอืรับเอาเทคโนโลยทีางเลอืกมา
ใชท้ลีะอยา่งและหาวธิกีารทีจ่ะลดการใชแ้รงงาน ไมน่านคณุก็จะสามารถขยายไปสูอ่ยา่งอืน่ไดอ้ยา่งปลอดภยั
โดยการปรับและน าบทเรยีนทีไ่ดไ้ปใช ้แลว้คณุก็จะสามารถแบง่ปันใหก้บัเกษตรกรคนอืน่ๆในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงได!้  
 
 

ตารางที ่3 ตารางสรปุขอ้ดขีองการผสมผสานการเลีย้งสตัวแ์ละการเพาะปลกู (Kersbergen 2008) 
 

1. เป็นแหลง่ของธาตอุาหาร ทีน่ าไปใชไ้ดโ้ดยตรง และ(หรอื)น าไปท าเป็นปุ๋ ยหมกักอ่น การ
ผสมผสานการเลีย้งสตัวแ์ละการปลกูผักจะชว่ยสรา้งสมดลุระหวา่งสารอาหารทีน่ ามาใชแ้ละผลติ
ออกไปในฟารม์ 

2. นอกจากสารอาหารแลว้ การใชม้ลูสตัวแ์ละปุ๋ ยหมกัยงัชว่ยปรับปรงุสารอนิทรยีใ์นดนิ, เพิม่กจิกรรม
ทางชวีภาพ, และลดโรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดนิทีม่คีณุภาพดขีึน้จะแสดงใหเ้ราไดเ้ห็นผลอยา่ง
รวดเร็ว โดยวงจรสารอาหารในดนิจะดขีึน้, โครงสรา้งของดนิดขีึน้ ประสทิธภิาพในการอุม้น ้าในดนิ
ทรายดขีึน้ และการระบายน ้าในดนิเหนยีวดขีึน้ 

3. การจัดการเลีย้งสตัวท์ีด่ชีว่ยพัฒนาศกัยภาพการสรา้งก าไรในผนืดนิทีม่กีารหมนุเวยีนของ “หญา้
หรอืพชืคลมุดนิ” โดยพชืคลมุดนิจะชว่ยใหเ้กดิโครงสรา้งทีด่ขีองดนิ (รากหญา้) และเกดิการระบาย
น ้าของดนิ (พชืตระกลูถัว่/ถั่วอลัฟัลฟา) หญา้คลมุดนิโดยเฉพาะทีเ่ป็นพชืตระกลูถัว่จะเป็นแหลง่
ของไนโตรเจนเมือ่พืน้ทีเ่พาะปลกูนัน้ถกูเปลีย่นกลับไปเป็นการปลกูพชืเป็นแถว 

4. การเลีย้งสตัวท์ าใหเ้ราไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากพชืทีเ่หลอืใชแ้ละของเสยีจากการเกษตรหรอืผักที่
ถกูคดัออก เป็นการชว่ยลดโรคตา่งๆและขณะเดยีวกนัยงัเป็นแหลง่อาหารของสตัวเ์ลีย้งที ่“ราคา
ถกู” วัวทีป่ลอ่ยเขา้ไปในแปลงฟักทองหลังการเก็บเกีย่วแลว้จะไดก้นิอาหารทีด่แีละชว่ยใหผู้ป้ลกู
ไมต่อ้งท าความสะอาดแปลงปลกูฟักทอง! 

5. ชาวสวนทีป่ลกูผักและใชพ้ชืทีใ่หผ้ลผลติเป็นเมล็ดมาเป็นพชืคลมุดนิ เป็นผูท้ีจ่ะไดป้ระโยชนแ์ละ



ปรับตัวไดด้กีบัการเลีย้งสตัวแ์บบหมนุเวยีน พชืทีใ่หเ้มล็ดในชว่งฤดหูนาวจะใหส้ารอาหารจ าเป็น
ส าหรบัฤดใูบไมร้ว่ง และเป็นตวัควบคมุวชัพชืทัง้ในฤดใูบไมร้ว่งและฤดใูบไมผ้ล ิและเรา
สามารถปลกูไปใหเ้ตบิโตภายใตโ้คลฟเวอรห์รอืพชืตระกลูถั่วอืน่ เพือ่เป็นแหลง่ไนโตรเจนใหก้บัพชื
ทีห่มนุเวยีนและสามารถใชพ้ชืหรอืหญา้ทีข่ ึน้คลมุดนิโดยใหม้กีารไถพรวนหญา้ออกใหน้อ้ยทีส่ดุ 

6. การเพิม่ผลผลติทีไ่ดจ้ากสตัวเ์ลีย้งในการขายจะชว่ยเพิม่กระแสเงนิสดในชว่งฤดหูนาวและเพิม่
เกณฑใ์หมใ่นการประเมนิผลเพือ่ควบคมุความเสีย่ง (CSA operations) 

7. แมจ้ะไมค่อ่ยมกีารพดูถงึนัก แตก่ารเลีย้งสตัวแ์ละปลกูผักแบบควบคูก่นัไปอยา่งประสบความส าเร็จ
สามารถชว่ยสรา้งชมุชนภายในพืน้ทีท่ีท่ าการเกษตรได ้การด าเนนิการควบคูก่นัไปนีย้งัมโีอกาส
แบง่ใชเ้ครือ่งจักรและแรงงานรว่มกนัในเวลาทีค่นในชมุชนไมค่อ่ยมเีวลา 
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