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คำนำ

เมื่อปี ค.ศ 2013 ผมไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าอโลฮาและฟาร์มเกษตรยั่งยืน
ของครอบครัวมิคเคิลสันที่เมืองปวยร์โต ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นช่วงที่
เอคโค เอเชียร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเกษตรกรรมยั่งยืนและทำการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลต่อเนื่องของศูนย์เรียนรู้ฟาร์มขนาดเล็ก

ขณะที่อยู่ที่นั่น ผมประทับใจมากกับการใส่ใจและประสิทธิภาพของการ 
ออกแบบพื้นที่, แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์, วงจรของสารอาหาร, 
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างสร้างสรรค์ และผมยัง
รู้สึกประทับใจกับการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ให้เข้ากับทุกส่วนของระบบการเกษตร
ดังกล่าว วิธีที่สามารถใช้สัตว์เพื่อประโยชน์หลากหลาย โดยมองว่าสัตว์เป็นองค์ 
ประกอบที่มีประโยชน์ครบถ้วนสำหรับระบบและไม่เป็นเพียงแหล่งผลิตโปรตีน
เหมือนการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีมุมมองต่อสัตว์ ผมรู้สึกว่าได้รับแรง
บรรดาลใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพื้นที่ของบ้านอโลฮาว่าสามารถผลิตอาหารได้ใน
พื้นที่ที่เล็กๆโดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยมาก

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการนำสัตว์
มาเลี้ยงโดยให้มีส่วนในระบบผสมผสานนี้ รวมถึงการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้ปัจจัยภายนอก เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนและความ
สามารถในการผลิตผลเพื่อสร้างผลกำไร  หนังสือเล่มนี้มาจากบทความของคุณคีท 
ที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในสารเอคโค เอเชีย ฉบับที่ 20 อาหารปลา, ฉบับที่ 25 อาหาร
สุกร, ฉบับที่ 28 อาหารไก่และสัตว์ปีก, ฉบับที่ 31  อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง, และฉบับที่ 
35 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

เราหวังว่าผลงานเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการเลี้ยง
สัตว์แบบผสมผสานและการผลิตอาหารสัตว์จากผลผลิตที่เหลือใช้ โดยจะช่วยลด
การพึ่งพาปัจจัยภายนอก(ที่มีราคาแพง) ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนและผลกำไรให้
กับเกษตรกร

อับราม เจ.บิคส์เลอร์, Ph.D.
ผู้อำนวยการศูนย์เอคโค เอเชีย อิมแพค เซนเตอร์

เชียงใหม่ 2018
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ประวัติผู้เขียน
คุณคีท มิคเคิลสัน  เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของบ้านเด็กกำพร้าอโลฮา

และฟาร์มเกษตรยั่งยืน ในเมืองปวยร์โต ปรินเซซา เกาะปาลาวัน ประเทศ  ฟิลิปปินส์ 
คุณคีทและภรรยาคือคุณแนนซี่  ได้ทำการเกษตรแบบยั่งยืนที่บ้านเด็กกำพร้า    
อโลฮามาเป็นเวลา 15 ปี โดยทำการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแบบยั่งยืน 
และผลิตจากสิ่งที่เหลือใช้ในฟาร์ม โดยอาหารที่ผลิตได้นั้นเพื่อการบริโภคของเด็กๆ
และลูกค้าที่เป็นคนในชุมชน

นอกจากคุณคีทจะเขียนบทความต่างๆให้กับเอคโค เอเชียแล้ว ท่านยัง
เขียนหสังสือชื่อว่า “การเกษตรแบบยั่งยืนในเขตร้อน”      ที่แบ่งปันความรู้และการ
ปฏิบัติงานหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มบ้านอโลฮา โดยกล่าวถึงการดำเนินงานในแต่
ละวันที่ฟาร์มดังกล่าว โดยหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งและประกอบไปด้วย
ข้อมูลการวางแผนที่คำนึงถึงระบบการจัดการขนส่งสินค้าและตารางเวลา ซึ่ง
หนังสือ“การเกษตรแบบยั่งยืนในเขตร้อน”และบทความ การเลี้ยงสัตว์แบบผสม
ผสาน จึงเป็นข้อมูลคู่กันได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถติดต่อเป็นเจ้าของแบบรูปเล่มได้
ที่สำนักงานเอคโค เอเชีย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่นเดียวกับในรูปแบบ PDF ที่ 
ECHOcommunity.org และ lulu.com/mik
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วัวพันธุ์โบวายที.ทนต่อสภาพแหง้แลง้กําลังเล็มหญา้ humidicola (Brachiaria 
humidicola) ในพืAนที.วา่งใตต้น้มะพรา้วในประเทศฟิลปิปินส ์  การเลีAยงววัผสมผสาน
แบบนีAช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการคอยออกไปตัดหญา้ใหว้ัวกนิ รวมถงึ
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยอื.นๆในการผลติ 



บทที่ 1 
การเลี้ยงปศุสัตว์แบบผสมผสาน  

สำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เขตร้อน 

คำนำ
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำการเกษตรหรือทำสวนแบบยั่งยืนให้สมบูรณ์

แบบคือการสร้างความสมดุลระหว่างสวนหรือพื้นที่เกษตรกับการเลี้ยงสัตว์หนึ่ง
หน่วยขนาดเล็ก การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นฐานข้อที่ 10 ในหนังสือที่ผม
เขียนชื่อว่า Sustainable Agriculture in the Tropics  (ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใน
เขตร้อน) ถ้าคุณได้อ่านสารเอคโคเอเชีย แสดงว่าคุณมีโอกาสดีทีได้มีส่วนร่วมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในการเกษตรหรือการทำสวนอยู่แล้ว สัตว์ที่เราเลี้ยงจะช่วยผลิตปุ๋ยคุณ
ภาพสูงราคาถูกและยังให้ผลผลิตที่นำไปเป็นอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม แม้นักวิทยา
ศาสตร์ได้พยายามทดลองการผลิตที่เลียนแบบประโยชน์ต่างๆของระบบการผสม 
ผสานการเลี้ยงสัตว์ตามวิถีดั้งเดิม แต่ผลที่ได้ก็ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ที่
ทำการทดลอง  

ที่อโลฮาฟาร์ม เมืองปวยร์โต ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์ เราคำนวนดูและ
พบว่าโดยทั่วไปแล้ว หมูของเราจะให้ผลกำไรสุทธิประมาณ 900-1300 บาทต่อตัว 
ในฤดูที่ไม่ค่อยดีนัก ด้วยปริมาณหมู 12- 15 หน่วย    หมูเหล่านี้มีศักยภาพที่จะให้
กำไรได้ 6,200 – 9,300 บาทต่อไตรมาส นอกจากนี้ เรายังเริ่มใช้ถังขนาด 20 ลิตร
เพื่อวัดปริมาณขี้หมูที่ได้ และพบว่าหมู 12-15 ตัวนี้ผลิตขี้หมูมากกว่า 25 ลบม./ไตร
มาส ขี้หมูนี้ลดปริมาณลงเมื่อทำเป็นปุ๋ยที่   10 ลบม./ไตรมาส ซึ่งมากพอที่จะใช้เป็น
ปุ๋ยในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน 1 เฮคตาร์ ( 6.25 ไร่) ซึ่งเราขายและได้กำไรประมาณ 
9,000 กว่าบาท 

นอกจากนี้ เราพบว่าวัสดุที่เหลือจากผลผลิตข้าวโพดที่เป็นใบและซัง
ข้าวโพดสามารถนำไปผลิตเป็นถ่านไบโอชาร์ นำไปเป็นอาหารเลี้ยงแพะ หรือนำ
ไปหมักรวมกับขี้หมูในวงจรต่อไป ที่นี่ถือว่ามีความหลากหลายกว่าฟาร์มอื่นๆ แต่
ผมก็หวังว่าตัวอย่างนี้จะช่วยให้คุณเริ่มเห็นคุณค่าที่สัมพันธ์กัน  กับรูปแบบการผสม
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ผสานการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก   สัตว์เลี้ยงของคุณมีศักยภาพมากมายที่จะ
ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในระบบทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยราคาแพง
จากภายนอก 

ระบบเกษตรผสมผสานแบบวิถีดั้งเดิม
จากบทความของศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ยและอาหาร (Food and Fertilizer 

Technology Center) (1999) กล่าวว่า: “เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะผสมผสานการ
เลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูกได้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์!” เราเรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง
จากระบบที่มีอยู่ในขณะนี้และช่วงระยะเวลาแห่งการลองผิดลองผิด (FFTC 1999) 
Sajise ได้ชี้ให้เห็นว่า “ระบบดั้งเดิมเป็นระบบที่ผสมผสานการเลี้ยงสัตว์และพืชผล
หลายชนิดไว้ด้วยกันอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือการเพิ่มผลผลิต เพื่อจะสามารถ
ผลิตชีวมวลที่จะนำไปใช้ได้ให้มากขึ้นพร้อมกับรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ระบบเกษตรกรรมทั้งหมดต้องพึ่งพาอยู่” (FFTC 1999) จากข้อมูลของสถาบันวิจัย
ข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute หรือ IRRI) มีรายงานว่า
ในพื้นที่ เช่นในทวีปเอเชีย ระบบการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชรวมกันอาจถือได้ว่าเป็น
พื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและช่วยบรรเทา
ปัญหาความยากจน (Sombilla and Hardy 2005)

ข้อมูลของ Paris (1992) ได้สรุปผลการวิจัยระบบการเกษตรที่มีการเลี้ยง
สัตว์และปลูกข้าวเป็นหลักในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในเอเชีย โดยยกตัว
อย่างการทำงานระหว่างพืชและสัตว์ไว้ดังนี้: 

1. ใช้แรงงานสัตว์ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร, การขนส่ง และขบวนการผลิต 
และใช้วัสดุที่เหลือจากพืชผลทางการเกษตร (ฟาง, รำ และเศษเหลืออื่นๆ) ใช้
เป็นอาหารสัตว์ให้กับวัวควายหรือหมูและสัตว์ปีก 

2. ใช้มูลสัตว์ในการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพและลดค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยการ
ผลิต 

3. ลดความเสี่ยงในการผลิตให้น้อยลงด้วยการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์เข้าด้วยกัน 

4. ครัวเรือนที่เป็นฟาร์มขนาดเล็กได้บริโภคนม เนื้อ และไข่   ซึ่งเป็นสุดยอดของ
การพัฒนาโภชนาการและสุขภาพของมนุษย์ 

5. การขายสัตว์ (จำพวกวัวควายหรือหมูและสัตว์ปีก) และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อ
ส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคง เพื่อสามารถซื้อปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้
เงินสด และเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเช่น ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในการอยู่
ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น และค่ารักษาพยาบาล 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญของการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชร่วมกันคือการ
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ขาดขบวนการเพื่อที่จะวัดผลกำไรที่ได้อย่างเป็นขั้นตอน 

การหาวิธีใหม่ๆในการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน 
การจัดการที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์จะช่วยให้เกษตรกรในเขตร้อนได้รับผลกำ
ไรมากกว่าการปลูกผักและปลูกพืชไร่ ในระบบการเกษตรแบบเพอร์มาคัลเชอร์ เรา
จะบอกว่า "ผสมผสานแทนการแยกออกจากกัน!” ตัวอย่างหนึ่งคือวิธีที่เกษตรกรผสม

ผสานสัตว์เล็มหญ้าไว้ในแผนการ
ปลูกพืชตามฤดูกาล ในระบบการ
เพาะปลูกบนพื้นที่สูง จะมีการปล่อย
วัวควายและแพะไว้เล็มหญ้าในป่า
หรือพาขึ้นไปยังพื้นที่สูงกว่าให้ห่าง
จากพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูที่พืช
ผลกำลังเติบโต เมื่อเก็บเกี่ยวพืชผล
เสร็จแล้วก็จะนำสัตว์เหล่านี้กลับมา
ในหมู่บ้านเพื่อมาหากินในพื้นที่ที่ 
ปล่อยร้างไว้ในช่วงฤดูแล้ง (FFTC 
1999) ที่ฟาร์มบ้านอโลฮา เราเลี้ยง
แพะ ไก่ เป็ด วัว และหมูไว้ด้วยกัน 
(ภาพที่ 1.1) ตัวอย่างเช่น แพะของเรา
จะเล็มหญ้าและไม้พุ่มตระกูลถั่ว เรา
จะเอาเศษพืชที่เหลือให้แพะกินด้วย 
ในระบบผสมผสาน เราสามารถลด
ค่าใช้จ่ายของอาหารสัตว์ (พร้อมกับ
การเก็บมูลสัตว์ไปใช้) นอกจากนี้เรา
ยั ง ลดค่ าปุ๋ย ไป ได้หล ายอย่ า ง       
(ภาพที่ 1.2) เราตัดพืชอาหารสัตว์
ไปให้แพะ วัว ไก่ และหมู ซึ่งเป็น 
งานที่ต้องใช้แรงงาน แต่เราก็
สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร
สัตว์ไปได้  

ที่ฟาร์มบ้านอโลฮา เราแนะนำว่า ควรจะปล่อยสัตว์ออกมาเล็มหญ้าถ้ามีพื้นที่พอ 
แต่ก็คงไม่สามารถทำได้แบบนี้ในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดหรือในพื้นที่ในเมือง หากไม่มีพื้น
ที่สำหรับให้สัตว์เล็มหญ้า ก็สามารถใช้เมล็ดพืชเป็นอาหารเสริมได้ หรือจะใช้วิธีหมัก
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ภาพที& 1.1: การตดัพชืสดพวกพชืตระกลูถั.วที.
ทําเป็นประจําทุกวันอย่างเหมาะสมเพื.อนําพืช
ไปเลีAยงแพะ ววั และหม ู เป็นวธิชีว่ยลดคา่ใช ้
จา่ย 

ภาพที& 1.2: แคฝรั.งและกระถนิเป็นอาหารวาง
ไวบ้นไมท้ี.พาดไวใ้หแ้พะกนิ 



เมล็ดพืชที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ เราพบว่า
เมล็ดที่หมักไว้ทำหน้าที่เป็นเหมือนโปรไบโอติกส์    ซึ่งจะช่วยลดความ

ตารางที& 1.1: ปรมิาณและสารอาหารในมลูสตัวจ์ากปศสุตัวท์ ี&พบโดยท ั&วไป 
(Common Livestock Manure Sources and Nutrient Estimates, NRCS 1995) 

                                                                               
จำเป็นของการใช้ยาในสัตว์ด้วย สัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อ เช่นหมู ไก่ และเป็ด เติบ
โตได้ดีจากแหล่งอาหารที่เป็นไซเลจ หรือพืชหมัก (เราใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
หรือ EM เป็นตัวตั้งต้นอาหารหมัก) จุลินทรีย์มีชีวิตใน EM จะสังเคราะห์วิตามินใน
ธรรมชาติและช่วยให้เกิด การนำมาใช้ของสารประกอบเสริมสร้างสุขภาพที่จะช่วย
ปกป้องสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง สำหรับเราแล้ว การซื้อ EM มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากกว่า
การฉีดยาปฏิชีวนะและวิตามิน นอกจากนี้ ยังทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ในระบบด้วย เราฉีดกรงและที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงด้วย EM ทุกอาทิตย์เพื่อลดกลิ่นและ
แมลงวัน  เมื่อมีแบคทีเรียที่มี ประโยชน์ในปริมาณมากจะสามารถแข่งขันและช่วย
ป้องกันเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้ จากงานเขียนของ Higa and Parr (1994) EM-1 
คือส่วนผสมที่สามารถหาซื้อได้ ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ 3 ประเภท ได้แก่:

1. แบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติค (Lactic Acid Bacteria)   –    แบคทีเรียตระกูลนี้
ยังนำไปใช้ในการทำโยเกิร์ตและชีส โดยแบคทีเรียจะแปลงน้ำตาลให้เป็นกรด
แลคติค ในขณะที่เกิดขบวนการ ก็จะลดค่า pH ให้ต่ำลง ทำให้เชื้อโรคไม่
สามารถเติบโตได้และทำให้จุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าสมีเทนมีชีวิตอยู่ไม่ได้

2. ยีสต์ – คือกลุ่มเชื้อราเซลล์เดียวที่เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ทำขนมปังหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เป็นตัวเริ่มขบวนการหมัก

ประเภทสัตว์เลี้ยง มูลที่ได้ทั้งหมด ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

ปอนด์(0.45 กก)/วัน/หน่วยสัตว์ 1000 ปอนด์ (450 กก) 

วัวเนื้อ 59.1 0.31 0.11

วัวนม 80.0 0.45 0.07

หมู 63.1 0.42 0.16

ไก่ไข่ 60.5 0.83 0.31

ไก่เนื้อ 80.0 1.10 0.34

ไก่งวง 43.6 0.74 0.28
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3. แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสง – กลุ่มแบคทีเรียนี้ช่วยให้จุลินทรีย์อื่นๆอยู่ร่วมกันได้ 
โดยใช้อนุภาคของแสงเผาผลาญและเปลี่ยนแปลงสารประกอบอินทรีย์และ  
อนินทรีย์ ตามคำกล่าวของ Drs Higa and Parr, (1994)  แบคทีเรียสังเคราะห์
แสง “ทำให้เกิดขบวนการสังเคราะห์แสงที่ไม่สมบูรณ์โดยไม่ใช้ออกซิเจน” เนื่อง
จากขบวนการสังเคราะห์แสงทำให้เกิดออกซิเจนเป็นผลพลอยได้ แบคทีเรีย
เหล่านี้จึงช่วยผลิตออกซิเจนให้กับรากพืช นอกจากนี้ แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ยังมีประโยชน์ต่อความสามารถของพืชในการขจัดพิษในดิน ตัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนสสาร เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ และเพื่อ
ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน

เราใช้วิธีเก็บเกี่ยวพืชสดเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในระบบการ
เลี้ยงสัตว์ของเรา  เราเลี้ยงแพะในบริเวณที่ล้อมเอาไว้จนเมื่อแสงแดดส่องทุ่งหญ้า
จนแห้งแล้ว เราจึงปล่อยแพะออกไปเล็มเพื่อเป็นการปลอดภัยสำหรับแพะ เพราะใน
พื้นที่ของเรามีพยาธิที่มีผลต่อกระเพาะอาหารหากปล่อยให้แพะเล็มหญ้าเปียก เราให้
อาหารแพะตัวผู้ ตัวเมีย และลูกแพะจากพืชอาหารสัตว์ที่ขึ้นตามขอบสระน้ำและพืชที่
ขึ้นเป็นแนวได้แก่ หญ้าเกล็ดหอย(Desmodium rensonii), หางเสือ (Flemingia 
congesta), คราม (Indigofera), แคฝรั่ง (Gliricidia sepium), กระถินไทย 
(Leucaena leucocephala), และกระถินเทพา (Mangium acacia) บางครั้งแพะ
ของเรากินเปลือกไม้ด้วย 

ขณะที่แพะกินอาหารที่เราตัดไปให้ แพะฝูงเล็กๆนี้จะกินจนเหลือกิ่งไม้ไว้ที่เรา
สามารถนำไปตากแห้งและใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงอาหารได้ วิธีการตัดพืชสดและนำ
ไปให้สัตว์กินนี้เป็นการผสมผสานการหาอาหารให้แพะและการออกไปหาฟืนมาทำ
กับข้าวในเวลาเดียว ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสาน แม้การ
ประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจสำหรับเรื่องอาหารและเชื้อเพลิงหุงต้มออกมาเป็นตัวเลข
จะทำได้ยาก แต่คุณจะพบว่างานที่มีจะน้อยลงไปหากมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี

การหมักปุ๋ยด้วยชีวมวลที่ได้ในฟาร์มอย่างเหมาะสม จะช่วยในการเพาะปลูกพืช
จำพวกข้าว ผัก และสมุนไพร ด้วยการลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย และยังเป็นการเพิ่มผล
ผลิต นี่คือประโยชน์หลักในระบบของเราที่ทำอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ แต่เราจะมา
ดูประโยชน์อย่างอื่นอีก รวมถึงประโยชน์จากการผลิตถ่านไบโอชาร์จากวัตถุดิบที่
เหลือจากการเกษตรด้วย

การผสมผสานการเลี้ยงปลาและการปลูกพืช
นอกจากระบบตัดและนำพืชอาหารสดไปให้สัตว์ (Cut-and-Carry) ที่เราเลี้ยงอยู่
จำนวนมากแล้ว เรายังได้ทำการทดลองอย่างจริงจังในระบบการเลี้ยงปลาที่เล็กลง
โดยดัดแปลงจากระบบอควาโพนิค โดยปลาที่เลี้ยงคือปลานิล เราให้เป็ดเป็นส่วน
หนึ่งของระบบด้วย เราปล่อยให้เป็ดได้ว่ายน้ำ, หาอาหาร และอาบน้ำในสระที่ออก
แบบให้เชื่อมต่อกันผ่านการปั๊มน้ำและการไหลเวียนของน้ำ แต่ไม่เลี้ยงปลาในสระ
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นั้น  เราใช้น้ำที่ไหลมา
อย่างต่อเนื่องจากแปลง
ผัก (ภาพที่ 1.3) ไม่ใช่
เกษตรกรทุกคนที่ประ
สบความสำเร็จในระบบ
แบบนี้ ดังนั้น หากคุณ
กำลังทดลองอยู่ ให้เริ่ม
ต้นด้วยพื้นที่ขนาดเล็ก
ก่อน ตัวอย่างจาก Little 
and Edwards (2003) 
ที่ ได้ เตือนให้ร ะ วั งถึ ง
ความล้มเหลวที่อาจเกิด
ขึ้นจากการผสมผสาน
ระบบการเลี้ยงปลาสมัย
ใหม่ที่ลดขนาดลง “การ
เลี้ยงปลาซึ่งเป็นสัตว์กระ
เพาะเดี่ยวในระบบขนาด
เล็กทำให้เราเห็นถึงความ
สำเร็จด้านเทคนิคที่อาศัย
การจัดการดูแลอย่างใกล้
ชิดโดยนักวิจัยที่จัดทำขึ้นในพื้นที่การทดลอง แต่การนำระบบแบบนี้ไปใช้แบบยั่งยืน
โดยเกษตรกรยังไม่ค่อยพบมากนัก” (Little and Edwards 2003)     คุณอาจลองคิด
ภาพระบบ ปศุสัตว์ที่จำกัด
บริเวณและต้องอาศัยปัจจัย
การผลิตที่ส่วนใหญ่หาซื้อ
มาว่าเป็น “คอกขุน” โดยไม่
คำนึงว่าจะมีพื้นที่ขนาดเท่า
ไ ด ก า ร ป ร ะ ห ยั ด จ า ก
ข น า ด ( E c o n o m y o f 
Scale)ทำให้การจัดการใน
ระบบขนาดเล็กเป็นไปได้
แบบไม่ยั่งยืนเพราะมีผลกำ
ไรต่ำและมีต้นทุนการผลิตสูง

การทำปุ๋ยหมักมูลไส้
เดือน
การใช้มูลจากสัตว์ที่เราเลี้ยง 
ทำให้เราได้ผสมผสานการ
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ภาพที& 1.4: มลูไสเ้ดอืน  เกบ็ดา้นบนไปใชไ้ดท้กุ
อาทติยโ์ดยเหลอืครึ.งหนึ.งของปุ๋ ยหมักมูลไสเ้ดอืนนีA
ไว ้ จากนัAนเตมิพืAนที.เลีAยงไสเ้ดอืนดว้ยมูลสัตวห์มัก
แบบรอ้นที.หมกัไวแ้ลว้ 2 อาทติย ์ 

ภาพที&1.3:ในระบบอควาโพนคินีA ปลาและพชืเตบิโตแยก
กันแต่เชื.อมต่อกันดว้ยวงจรระบบหมุนเวยีนของนํAา ดว้ย
การทํางานของจุลินทรีย์ที.มีประโยชน์และการออก  
แบบที.เหมาะสม ปลาจะช่วยผลติปุ๋ ยบํารุงพืชและพืช
จะชว่ยกรองนํAาเป็นนํAาสะอาดใหป้ลา 



ทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนในระบบการเกษตรของเราด้วย (ภาพที่ 1.4) ไส้เดือนของเรา
ได้รับ อาหารเป็นปุ๋ยคอกมูลสัตว์ล้วนๆ ได้แก่มูลจากวัว, แพะ และหมู  มูลไส้เดือนที่
ได้นำไปผสมเป็นดินปลูกเพื่อใช้ในการเพาะต้นกล้า (ดินปลูกของเราประกอบด้วยมูล
ไส้เดือน 20-25% ) ส่วนสำคัญในการปลูกสมุนไพรและผักของเราส่วนนี้ถือว่าคุ้มกับ  
การจัดการดูแลเป็นพิเศษ  เราสามารถเก็บมูลไส้เดือนปริมาณ 6-10 ลิตรต่อตาราง
เมตรโดยการใช้ไส้เดือนพันธุ์อัฟริกัน ไนท์ ครอว์เลอร์ (Mikkelson 2015) มี
โครงการอื่นๆทั่วพื้นที่เขตร้อนได้ผสมผสานการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนไว้ด้วย เช่นที่
ศูนย์ Mindanao Baptist Rural Life Center ในประเทศฟิลิปปินส์ (Tacio 2014; 
Capuno 2010)

การจัดการวงจรสารอาหาร
เมื่อเกษตรกรเริ่มผสมผสาน
การเลี้ยงสัตว์และการเพาะ
ปลูก มูลสัตว์จะเป็นผลผลิตที่
ได้ รับมากที่สุด (ภาพที่ 
1.5)ในระบบของเรา เรารวบ
รวมมูลสัตว์ในคอกและที่ที่
สั ต ว์ อ ยู่ ต อ น ก ล า ง คื น      
แล้วนำมาผสมกับวัตถุดิบ
อื่นๆเป็นปุ๋ยคอก

มูลที่ได้จากสัตว์  ในคอก นั้น
ง่ายต่อการเก็บมาใช้ ส่วน
สัตว์ที่ปล่อยให้ออกไปเล็ม
หญ้า มูลสัตว์ในพื้นที่ที่สัตว์
ถูกปล่อยเวียนไปตามระบบ
การแทะเล็มจะตกอยู่ในพื้นที่
นั้นและเป็นปุ๋ยให้กับหญ้า
และเป็นประโยชน์ต่อระบบ

นิเวศน์ที่จะเกิดความมั่นคง มูลสัตว์จะรวมตัวกันกับ     จุลินทรีย์, แมลง, ไส้เดือน, 
ฯลฯ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์ เรามีมูลสัตว์มากมายเหลือเฟือที่
ได้จากคอกสัตว์ และไม่ต้องไปเสียเวลาและแรงเพิ่มเพื่อเก็บมูลสัตว์ตามท้องทุ่งที่ 
ปล่อยสัตว์ไปหากิน หากคุณเพิ่งกำลังเริ่มและต้อง   การมูลสัตว์เพื่อไปทำปุ๋ยคอก 
คุณอาจต้องตัดสินใจวางแผนว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง แต่ในอนาคต คุณจะต้องหาวิธี
เก็บมูลสัตว์ในคอก โดยเป็นวิธีที่จะประหยัดเวลาและ แรงงาน

หากคุณต้องการเปลี่ยนการประกอบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นแบบที่ยั่งยืนกว่า
และอยากจะใช้วัตถุดิบที่หาได้จากฟาร์ม คุณจำเป็นต้องหาวิธีที่จะใช้น้ำที่มาจากมูล
สัตว์ ตารางที่ 1.1 แสดงถึงการประมาณปริมาณมูลสัตว์ที่ได้จากระบบปศุสัตว์ต่างๆ 
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ภาพที& 1.5: ในประเทศไทย สมาชกิสหกรณ์ ววันมแบง่
ปันทรัพยากรที.ใชใ้นการเลีAยงวัว ปลกูหญา้เนเปียรแ์ละ
พชืตระกลถูั.ว และขายหญา้หมกัใหก้นั สว่นขีAววันําไปใช ้
เป็นปุ๋ ย 



องค์กรไฮเฟอร์ (He i fer 
Thailand) ได้ออกแบบชุด
อุ ป ก ร ณ์ ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ ที่
สามารถใช้มูลสัตว์เหลวเพื่อ
ผลิตก๊าซมีเทนสำหรับเป็น
เชื้อ เ พลิ ง แล ะทำอาห า ร 
(Meyers 2012; ภาพที่ 1.6) 
และองค์กรเอคโคก็มีอีกทาง
เลือกหนึ่ง ซึ่งดูข้อมูลได้ที่ 
www.echocommunity.org 
เช่นตัวอย่างการนำเสนอโดย 
Wilkie (2016) และข้อมูล
อื่นๆที่เว็บไซท์ h t t ps : / /
www.echocommunity.org/
en/search?q=biodigesters  

ที่ฟาร์มของเรา เรามักจะนำ
มูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ เพื่อให้เกิดความร้อนที่จะกำจัดเชื้อก่อโรค
และโรคต่างๆ การทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ หรือ “ปุ๋ยหมักแบบร้อน” จะช่วยให้จุ
ลินทรีย์ชนิดที่ชอบอุณหภูมิสูงๆทั่วไปย่อยสลายกลายเป็นของเสียอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ย
หมักที่นำไปใช้ได้และคงตัว อุณหภูมิมากกว่า 60ºC ในกองปุ๋ยหมักของเราจะทำให้
เมล็ดวัชพืชและเชื้อโรคตาย (Richard 1992) ให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันจนรู้
สึกว่าใช้ได้แล้ว จากนั้นใช้มีดด้ามยาวหรือแท่งเหล็ก (ภาพที่ 1.7A)แทงเข้าไปให้ถึง
ตรงกลางของกองปุ๋ยหมักแล้วทิ้งไว้ 10   นาที เมื่อดึงมีดหรือแท่งเหล็กออกมาแล้ว
ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดอ่านค่า     อุณหภูมิของเหล็ก (หากใช้มือสัมผัส 
จะรู้สึกร้อนเกินกว่าที่จะจับได้) (ภาพที่ 1.7B) เราจะกลับกองปุ๋ยหมักอาทิตย์ละครั้ง
เป็นเวลาทั้งหมด 3 อาทิตย์ โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยหมักมีอยู่ในหนังสือของ
ผมในบทที่ 4 เรื่องการทำปุ๋ยหมัก 
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http://www.echocommunity.org


การเพิ่มขั้นตอนผลิตถ่านไบโอ-ชาร์หรือถ่านชีวภาพ

การจัดการคุณภาพดินที่ดีกว่าอีก
ขั้นหนึ่ง คือการนำส่วนเหลือใช้ด้านการ
เกษตรที่เป็นไม้หรือเปลือก  มาใช้ประ 
โยชน์ สูงสุดด้วยการทำถ่าน ไบโอชาร์ 
เมื่อผ่านกระบวนการควบคุมที่เรียกว่าไพ
โรไลซิส (คำภาษากรีก มีความหมายว่า 
การแยกด้วยไฟ) ที่สามารถเปลี่ยนสาร
คาร์บอนในไม้ (ลิกนิน)  ให้มีรูพรุนจำนว
นมาก, เก็บกักสารอาหารได้, เป็นแหล่ง
พลังงานทางชีวภาพ และเป็นตัวปรับปรุง
ดิน เราจะนำกิ่งไม้และท่อนไม้ที่เหลือจาก
การตัดพืชสดที่นำไปเลี้ยงแพะมาตากให้
แห้ง กองไว้รอบหลุมที่ขุดไว้ (ภาพที่ 1.8) 
เมื่อกิ่งไม้แห้งพอหลังจากที่ปริมาณน้ำระ
เหยไป ให้จุดไฟตรงยอดของกองไม้ 
โดยวางเชื้อไฟและกระดาษหรือหญ้าแห้ง
ไว้ด้านบนสุด กลางกองไม้และจุดไฟจา
กด้านบน อากาศจะถูกดึงขึ้นมาจากด้าน
ล่าง กองและทำให้เกิดความร้อนก่อน 
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ภาพที& 1.8: กิ.งไมท้ี.ตัดไปใหแ้พะกนิ 
เมื.อแพะกินส่วนใบหมดแลว้ใหน้ํากิ.ง
มาตากไวเ้ป็นกอง เมื.อแหง้แลว้ นําสว่นที.
เป็นเนืAอไมท้ี.มคีวามเหมาะสมมาเปลี.ยน
เป็นถ่านไบโอชาร์ดว้ยวธิีการจุดไฟเผา
จากดา้นบนกอง 

 
ภาพที& 1.7B: วดัอณุหภมูภิายในกอง
ปุ๋ ยหมกั 

ภาพที& 1 .7 A : เม ื. อ ท ํา ป ุ๋ ย ห ม ั ก     
แบบ ร ้อ น จ า กมู ล สั ต ว์ ใ น เ ข ต ร ้อ น , 
เศษเหลอืจากการเพาะปลกู, และวัชพชื 
ควรทําใหอ้ณุหภมูสิงูขึAนจาก 25-30º C 
ในตอนเริ.มแรกของวงจรการหมักไปจนถงึ
สงูกวา่ 60º C     เพื.อความปลอดภั ย
ในการกําจัดเชืAอที.เป็นอนัตรายและเชืAอกอ่
โรค 



ระหว่างทางที่จะผ่านขึ้นมาถึงถ่าน โดย
ก อ ง ไ ม้ จ ะ ไ ห ม้ จ า กด้ า นบนล ง ไ ป 
ขบวนการนี้ประหยัดพลังงานและทำให้
ได้ถ่านไบโอชาร์เพิ่มขึ้น ถ้ากิ่งไม้ ถู
กกดทับ ภายในหลุมจะไม่เกิดการไหล
ของอากาศขึ้นมาจากด้านล่างและทำให้
อากาศถูกปิดกั้นไว้ เราใช้หญ้าคาแห้ง
เป็นเชื้อไฟที่จุดจากด้านบนของกองไม้ 
การจุดไฟแบบนี้เรียกว่าการทำถ่านไบ
โอชาร์ในหลุมแบบ Top Lit Up Draft 
(TLUD หรือ จุดไฟด้านบนอากาศไหล
ขึ้น) ขบวนการ TLUD นี้จะเผาน้ำมันและ
ก๊าซที่เผาไหม้ได้ขณะที่ปริมาณควันถูก
จำกัดจึงถือเป็นการเผาไหม้ที่สะอาด 
ส่วนที่ถูกเผาจะค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆ
จนถึงด้านล่าง 

จากนั้นให้เอาน้ำราดเพื่อเก็บ
ถ่านไว้ใช้ก่อนจะถูกเผาเป็นเถ้า (ภาพที่ 
1.9) ควรต้องทำการทดลองเพื่อลอง 
ผิดลองถูกก่อนเพื่อจะรู้ว่าจะหยุดการ
เผาเมื่อใด เพราะจะต้องหยุดก่อนที่ไม้
ทั้งหมดจะถูกเผาจน เปลี่ยนเป็นขี้เถ้า 
เรามีหลุมที่ขุดไว้ถาวร และบริเวณรอบ
หลุมนั้นมีกองกิ่งไม้ที่ตากไว้ตามระยะ
เวลาที่เก็บมาต่างๆกัน (เป็นกิ่งไม้ที่
เหลือจากการตัดพืชและนำไปเลี้ยงแพะ; 
ภาพที่ 1.10) และเราพบว่าเราไม่จำเป็น
ต้องใช้ อุปกรณ์เหล็กที่เทอะทะหรือ
เครื่องจักรใดๆช่วยในการเผา

นอกจากนี้ ถ่านไบโอชาร์ยังสามารถ
ทำมาจากเศษเหลือจากพืชผลที่เป็น 
อาหารสัตว์ เช่น ใบและซังข้าวโพด 
หรือหญ้าเนเปียร์ (Penn ise tum 
purpureum) , แต่การก่อกองอาจ  
ยากกว่าถ้าไม่มีกรงช่วย เราจึงใช้
ตาข่ายเหล็กทำเป็นเหมือนวงท่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่ให้เกิดขบวนการไพโรไลซิส
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ภาพที& 1.10 กิ.งไมว้างไว ้ แยกเป็นกองตามแต่
ละอาทติย์ที.เก็บไดเ้พื.อจะไดแ้หง้เท่ากัน เมื.อ
ความชืAนในกิ.งไมอ้ยูท่ี. 20-30% ก็จะนําไปเผา
แบบจดุไฟดา้นบนอากาศไหลขึAน (TLUD) เมื.อปริ
มาณความชืAนอยูท่ี. 20-30% ไมจ้ะกรอบและหกั
งา่ย เวลาที.หักแลว้จะไมเ่ห็นชั Aนสเีขยีวอยูใ่นเนืAอ
ไม  ้ และอีกอย่างคือถ า้คุณเ ห็น เปลือกไม ้
พองบวมที.ดา้นปลายขณะที.เผา แสดงว่าไม ้
มีความชืAนอยู่มากเกินไป ที.ปริมาณความชืAน 
20-30% ความชืAนที.เหลอืส่วนมากจะประกอบ
ไปดว้ยนํAามัน ไมใ่ชนํ่Aา ซึ.งนํAามันนีAจะชว่ยในการ
แปลงลกินนิ, เซลลโูลส และเฮมเิซลลโูลสจาก
วัสดทุี.เป็นเนืAอไมก้ลายเป็นถ่านที.ยังไม่กลายเป็น
ขีAเถา้ 



แบบ TLUD และเรายังเปลี่ยนเปลือกมะพร้าวเก่าๆให้เป็นถ่านไบโอชาร์ร่วนๆที่ใช้ได้
ดีเวลาทำแปลงดินเพื่อปลูกผักและสมุนไพร

การกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพถ่านไบโอชาร์
มีวิธีการทำถ่านไบโอชาร์อยู่หลายวิธี   แต่เกษตรกรที่เราทำงานด้วย

ต้องการวิธีที่ทำง่ายและได้ผลดี แต่ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีใด ก็จะต้อง “กระตุ้น” ถ่าน 
ไบโอชาร์ และเติมสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับถ่านไบโอชาร์  เราทำการกระตุ้น
ด้วยการราดน้ำในตอนท้ายของขบวนการเผา การอิ่มตัวของน้ำช่วยกระตุ้นถ่าน 
โดยการเพิ่มอิเลคตรอนเพื่อป้องกันไม่ให้ถ่านไบโอชาร์ยึดสารอาหารในดินไว้ 
ตามคำกล่าวของ Craggs (2017) ที่ว่า หากจะทำให้ถ่านไบโอชาร์เกิดประโยชน์ที่
จะนำไปใช้ได้ ก่อนอื่นถ่านจะต้องผ่านขบวนการของ      “การกระตุ้น” (หรืออาจ 
เรียกว่า การปลูกเชื้อ หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพ) เมื่อถูกกระตุ้นแล้ว และตามด้วย
การเติมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่จำเป็นในปริมาณสูง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตาม 
ธรรมชาติจะเกิดขึ้น เกิดพัฒนาการและเติบโตในถ่านไบโอชาร์ที่ผ่านการบ่มแล้ว

นอกจากนี้ เรายังได้ใส่สารอาหารและสารชีวภาพเพิ่มด้วย เพื่อไม่ให้ถ่าน
ดูดสารอาหารจากดินเมื่อใส่ลงดิน เราเพิ่มประสิทธิภาพถ่านไบโอชาร์ด้วย EM, ปุ๋ย
น้ำอินทรีย์เข้มข้น (compost tea), น้ำจากสระน้ำที่มีสารอาหารเข้มข้น หรือเศษปลา
หมัก และหากต้องการก็สามารถเพิ่มผงหินแร่ธาตุเพื่อให้มีแร่ธาตุที่จำเป็นและปูน
ขาวที่เป็นแคลเซียม ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก McLaughlin (2016)

มีการโต้แย้งที่พูดถึงระยะเวลาที่ควรจะบ่มถ่านไบโอชาร์ไว้ก่อนนำไปใช้ 
มีการพูดถึงระยะเวลาตั้งแต่เป็นวันจนถึงเป็นปีแต่ยังจำเป็นต้องมีการทำการ วิจัยต่อ
ไป มีนักวิจัยท่านหนึ่งได้ทำการทดสอบตัวอย่างถ่านไบโอชาร์ในช่วงระยะเวลาบ่ม
ในพื้นที่เกษตรนานกว่า 15 เดือน    ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกหรือ 
CEC (Cation Exchange Capacity) ในถ่านไบโอชาร์หลังการบ่มในพื้นที่ 15 
เดือน โดยทั่วไประยะเวลาการบ่มในพื้นที่จะมีผลที่เห็นได้ชัดกับค่า pH ของถ่านและ
รูพรุนขนาดเล็กบริเวณพื้นผิว โดยทั้งสองอย่างมีค่าลดลง ขณะที่ค่า CEC เพิ่มขึ้น 
(Mukherjee et al. 2014) และเราได้พบว่า หลังจากการกระตุ้นและเติมถ่านไบโอ
ชาร์แล้ว คุณสามารถใช้ถ่านนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในเวลาไม่กี่วัน แต่คุณ 
สามารถเอาใส่ถุงและเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ โดยสามารถเก็บได้เป็นปีๆ อย่าตกใจ
หากพบเห็นกลุ่มเชื้อราสีขาวที่ถ่าน ราสีขาวนี้มีประโยชน์ ถ้าคุณใช้ปุ๋ยหมักหรือ EM 
คุณภาพดี ในการเติมประสิทธิภาพถ่านไบโอชาร์ของคุณ คุณสามารถหาดูภาพ
แสดง (Slide Show) เกี่ยวกับถ่านไบโอชาร์ได้หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม 
(Mikkelson 2010)
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การใช้ประโยชน์จากผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตรที่ในท้องถิ่น
การทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด

ต้นทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต คือการคอยมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนผลผลิตเหลือใช้ให้
เป็นผลผลิตที่นำมาใช้ได้ เมื่อเราต้องการทำให้หมูอ้วน เราจะเลี้ยงมันด้วยรำข้าว, 
ปลาป่น และมะพร้าวป่นหมัก EM 
การเลี้ยงหมูด้วยเศษเหลือของ
ผลผลิตทำให้เราลดค่าใช้จ่ายที่
เป็นอาหารหมู ซึ่งถือเป็นข้อดี
อย่างยิ่ง ของการเกษตรแบบ
ผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ เราใช้ขี้
เลื่อยรองที่พื้นคอกหมูเพื่อลดค
วามเครียดของหมู อีกทั้งยังช่วย
ให้หมูสาม า รถขุด คุ้ยตาม
สัญชาตญาณตามธรรมชาติที่
หมูไม่สามารถทำได้บนพื้นที่เป็น
ซีเมนต์ การใส่ขี้เลื่อยลงบนพื้น
คอกจะช่วยลดกลิ่นเหม็นและ
ลดแมลงวัน (ภาพที่ 1.11) ระบบ
ของเราไม่จำเป็นต้องมีการล้าง
คอก หมูยังคงความสะอาดเมื่อเราให้หมูหนึ่งตัวมีพื้นที่ 2 ตารางเมตรเมื่อหมูโตเต็ม

ที่แล้ว (ที่น้ำหนัก50 กก.ขึ้นไป) เรา
ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองน้ำหรือแรง
งานในการทำความสะอาดหมูวันละ 
2 ครั้ง และเราพยายามไม่ให้มีแอ่ง
น้ำกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ 

ขี้หมูที่เราได้จากหมูของเรามีมากพอ 
และนำไปทำเป็นปุ๋ยอย่างดีเมื่อ  
ผ่านขบวนการทำปุ๋ยหมักอย่างถูก
ต้อง เราเก็บขี้หมูทุกวันและไม่เคย
เอาวัสดุพื้นคอกออก ดังนั้นเมื่อเวลา
ผ่านไปพื้นคอกจึงมีความอยู่ตัวมาก
ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ เ พ ร า ะ จุ ลิ นท รี ย์ที่มี      
ประโยชน์ก่อตัวอาศัยอยู่ใน  วัสดุที่
ใส่เป็นพื้นคอกนั้น แต่เราจะเติม 
วัสดุพื้นคอกบ้าง เป็นครั้งคราว  

เพราะมีบางส่วนที่ย่อยสลายไปหรือติดมาเมื่อเราเก็บขี้หมูมาใช้ การเลี้ยงหมูขุนของ
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ภาพที&1.11 นักทอ่งเที.ยวเชงิเกษตรมกัจะแปลกใจ
เมื.อมาเยี.ยม แลว้เห็นคอกหมขูองเราไมต่อ้งลา้งและ
ไมม่กีลิ.น คนสว่นมากไมรู่ว้า่การเลีAยงหมเูป็นงานที.
ดตีอ่สิ.งแวดลอ้มและสรา้งความเพลดิเพลนิได ้

ภาพที&1.12 สระนํA า จ ากร ะบบ เล ีAย ง เ ป็ ด 
(Duckponics system) ของเรา ที.เราปลกูพชืที.
เป็นอาหารใหก้บัสตัวเ์ลีAยงชนดิอื.นที.มอียู ่



เราเป็นส่วนที่ให้กำไรมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดที่เรามี และเรายังคงรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเลี้ยงสัตว์ของเรา (ภาพที่ 1.12)

ไก่ที่เราเลี้ยงแบบปล่อยกินอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, รำ
ข้าว, มะพร้าวป่น, แหนแดง (Azolla) และแหนเป็ด (Duckweed) และทั้งหมดหมัก
ด้วย EM1 ส่วนที่เป็นไก่ไข่ เราจะบดหินปูนและอาหารแคลเซียมให้กินด้วย เราเลี้ยง
ไก่โดยมีที่กว้างให้ไก่เดินและคุ้ยเขี่ย และมีน้ำไว้ให้ไก่กินตลอดเวลา (ภาพที่ 1.13 
และ 1.14) ส่วนที่เป็นเล้าให้ไก่นอนจะมีพื้นที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติ 

คล้ายกับพื้นคอกที่เป็นขี้เลื่อยของระบบการเลี้ยงหมู แต่เราจะใช้ส่วนผสมที่
มีแกลบถึง 50% และถ่านประมาณ 5% เพื่อช่วยให้ขี้ไก่เสถียร เราฉีดพื้นเล้าไก่ด้วย 
EM1; ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อให้สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของสัตว์ 
ลดกลิ่นเหม็น และลดปริมาณแมลงวันได้ เราไม่เคยเอาวัสดุที่เป็นพื้นเล้าไก่ออกทั้ง
หมด อย่างมากสุดเราจะเอาออกมาครึ่งเดียว  แล้วผสม วัสดุพื้นเล้าไก่ใหม่เข้าไป 
พื้นที่อยู่ตัวแล้วจะมีความเสถียรด้านชีวภาพและจะเป็นที่อยู่ในร่มที่ปลอดภัยให้ไก่อยู่
ได้ตลอดหากมีการจัดการที่เหมาะสม ถ้าเราเอา วัสดุพื้นออกทั้งหมด จำนวน         
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะต้องเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมดอีก เราพบว่าวัสดุพื้นใหม่ที่ใส่เพิ่ม
ไปไม่มีความเสถียร และอาจก่อให้เกิดโรคได้ในช่วงแรก

สรุป
ระบบเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงสัตว์มีข้อดีหลายอย่าง  (ตารางที่ 1.2 

และ 1.3) การวางแผนที่ดีและเริ่มต้นจากรูปแบบขนาดเล็กก่อน จะช่วยให้เกษตร 
สามารถผสมผสานการเลี้ยงวัว แพะ ไก่ และหมู และพัฒนาความมั่นคงในฟาร์มได้ 
วัสดุที่เหลือจากการเกษตรจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เป็นค่าอาหารสัตว์ และมูล
สัตว์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เป็นค่าปุ๋ย นอกจากนี้มูลสัตว์ยังสามารถนำมา  
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ภาพที&1.14 ไก่พากันจกิกนิหนอนจาก
ผลแกว้มังกรที.ร่วงหล่น เป็นการชว่ยลด
ปัญหาแมลงวนั  

ภาพที&1.13 ไกพั่กในรม่ขณะคุย้เขี.ยและ
กนิหญา้ในสวนมะละกอ  



ผลิตก๊าสชีวภาพเพื่อการหุงหาอาหารและให้พลังงาน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
ฟาร์ม สัตว์เล็มหญ้าสามารถช่วยในการจัดการวัชพืชและปรับปรุงคุณภาพของดิน 
การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแม้กระทั่งน้ำเสียจากมูลสัตว์และกิ่ง
ไม้ที่เหลือจากการตัดเอาไปให้สัตว์กิน โดยนำมาทำเป็นถ่านไบโอชาร์ที่มีประโยชน์
ได้ กุญแจสำคัญคือรับเอาเทคโนโลยีทางเลือกมาใช้ทีละอย่างและหาวิธีการที่จะ
ลดการใช้แรงงาน ไม่นานคุณก็จะสามารถขยายไปสู่อย่างอื่นได้อย่างปลอดภัยโดย
การปรับและนำบทเรียนที่ได้ไปใช้ แล้วคุณก็จะสามารถแบ่งปันให้กับเกษตรกรคน
อื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงได้

ตารางที& 1.2 กาํไรที&ไดจ้ากการผสมผสานการเลีGยงสตัวแ์ละระบบนเิวศ
เกษตร(Carpenter-Boggs et al. 2013) 

ตารางที& 1.3 ตารางสรปุขอ้ดขีองการผสมผสานการเลีGยงสตัวแ์ละการเพาะปลกู 
(Kersbergen 2008) 

ระบบนิเวศเกษตร กำไรจากการเลี้ยงสัตว์ (ไม่
รวมกำไรจากพืชผล
การเกษตร)

ที่มา

วัวเล็มหญ้าไรย์ที่ปลูกคลุม
ดินช่วงหน้าหนาว

$170-$560/เฮกเตอร์ (Bransby, 1999)

วัวเล็มหญ้าไรย์ที่ปลูกคลุม
ดินช่วงหน้าหนาว

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

แกะและไก่เนื้อกินหญ้าเป็น
เวลา 5 เดือนช่วงฤดูใบไม้
ผลิและใบไม้ ร่วง

$2,077/เฮกเตอร์ (Lowy, 2009)

วัวเล็มหญ้าไรย์หรือโอ๊ตที่
ปลูกคลุมดินในหน้าหนาว

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

1. เป็นแหล่งของธาตุอาหาร ที่นำไปใช้ได้โดยตรง และ(หรือ)นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก
ก่อน การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์และการปลูกผักจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างสาร
อาหารที่นำมาใช้และผลิตออกไป
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2. นอกจากสารอาหารแล้ว การใช้มูลสัตว์และปุ๋ยหมักยังช่วยปรับปรุงสารอินทรีย์
ในดิน, เพิ่มกิจกรรมทางชีวภาพ, และลดโรคที่อาจจะเกิดขึ้น ดินที่มีคุณภาพดีขึ้น
จะแสดงให้เราได้เห็นผลอย่างรวดเร็ว โดยวงจรสารอาหารในดินจะดีขึ้น, โค
รงสร้างของดินดีขึ้น ประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำในดินทรายดีขึ้น และการระบาย
น้ำในดินเหนียวดีขึ้น

3. การจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ดีช่วยพัฒนาศักยภาพการสร้างกำไรในผืนดินที่มีการหมุน
เวียนของ “หญ้าหรือพืชคลุมดิน” โดยพืชคลุมดินจะช่วยให้เกิดโครงสร้างที่ดีขอ
งดิน (รากหญ้า) และเกิดการระบายน้ำของดิน (พืชตระกูลถั่ว/ถั่วอัลฟัลฟา) หญ้า
คลุมดินโดยเฉพาะที่เป็นพืชตระกูลถั่วจะเป็นแหล่งของไนโตรเจนเมื่อพื้นที่เพาะ
ปลูกนั้นถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นการปลูกพืชเป็นแถว

4. การเลี้ยงสัตว์ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากพืชที่เหลือใช้และของเสียจากการ
เกษตรหรือผักที่ถูกคัดออก เป็นการช่วยลดโรคต่างๆและขณะเดียวกันยังเป็น
แหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยงที่ “ราคาถูก” วัวที่ปล่อยเข้าไปในแปลงฟักทองหลังการ
เก็บเกี่ยวแล้วจะได้กินอาหารที่ดีและช่วยให้ผู้ปลูกไม่ต้องทำความสะอาดแป
ลงปลูกฟักทอง!

5. ชาวสวนที่ปลูกผักและใช้พืชที่ให้ผลผลิตเป็นเมล็ดมาเป็นพืชคลุมดิน เป็นผู้ที่จะได้
ประโยชน์และปรับตัวได้ดีกับการเลี้ยงสัตว์แบบหมุนเวียน พืชที่ให้เมล็ดในช่วง
ฤดูหนาวจะให้สารอาหารจำเป็นสำหรับฤดูใบไม้ร่วง และเป็นตัวควบคุมวัชพืชทั้ง
ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ และเราสามารถหว่านให้เติบโตไปพร้อมกับโคล
ฟเวอร์หรือพืชตระกูลถั่วอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนที่หมุนเวียนและสามารถ
นำพืชหรือหญ้าที่ขึ้นคลุมดินไปใช้โดยให้มีการไถพรวนออกให้น้อยที่สุด

6. การเพิ่มผลผลิตที่ได้จากสัตว์เพื่อนำไปขายช่วยเพิ่มกระแสเงินสดในช่วงฤดูหนาว
และเพิ่มรูปแบบใหม่ในการประเมินผลเพื่อควบคุมความเสี่ยง (CSA 
operations)

7. แม้จะไม่ค่อยมีการพูดถึงนัก แต่การเลี้ยงสัตว์และปลูกผักแบบควบคู่กันไปอย่าง
ประสบความสำเร็จสามารถช่วยเสริมสร้างชุมชนภายในพื้นที่การเกษตรได้ การ
เลี้ยงสัตว์และปลูกผักควบคู่กันไปนี้ยังมีโอกาสแบ่งใช้เครื่องจักรและแรงงานร่ว
มกันในเวลาที่คนในชุมชนมีงานเยอะและมีคนงานไม่พอ
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สัตว์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ฟาร์มอโลฮา
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ระบบอควาโพนิคที่ฟาร์มอโลฮา



บทที่ 2 
การผสมผสานการเลี้ยงปลาสำหรับเกษตรรายย่อย 

และการผลิตอาหารปลา 

คำนำ
ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในฟาร์มหรือพื้นที่การเกษตรนั้นมีส่วนทำให้เกิด

การเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้น เศษวัสดุเหลือจากผลผลิตและมูลสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของ
การหมุนเวียนสารอาหารและช่วยลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยหมัก, การเลี้ยงไส้เดือน, 
การทำปุ๋ยโบกาชิ  รวมถึงปุ๋ยพืชสด นอกจากนั้นอาหารที่ได้จากวัตถุดิบในฟาร์มยัง
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย  ถ้าเกษตรกรมีการจัดการและใช้  ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ด้วย
การวางแผนการเล็มหญ้าของสัตว์ ทำอาหารหมูจากพืชและผลผลิตที่เหลือใช้ (เช่น
เวย์ หรือหางนม) ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อตัดไปใช้เลี้ยงแพะ และปลูกเฟิร์นลอยน้ำและ
พืชน้ำอื่นๆสำหรับเลี้ยง
ปลาและสัตว์ปีก 

ขณะที่ความหนาแน่น
ของสัตว์เลี้ยงเพื่อเศรษฐ
กิจมีเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่
ขยันขันแข็งก็หาวิธีและ
เครื่องมือที่จะเพิ่มคุณค่า
ของอาหารเพื่อจะเป็น
ประโยชน์ต่อระบบที่
มีอยู่ บทนี้จะพูดถึงวิธี
การและเทคนิคต่างๆที่
จำเป็นต่อเกษตรกรราย
ย่อยที่จะเลี้ยงปลาด้วย
วัตถุดิบจากฟาร์มเพื่อ
ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อนอื่น เกษตรกรควรทดลองระบบตามธรรมชาติที่มีอยู่
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ภาพที& 2.1 แผนการใหอ้าหารปลา ตั Aงแตก่ารเลีAยงแบบเดมิ
หรอืเบาบาง(Extensive)ถงึแบบเขม้ขน้(Intensive) 



ในฟาร์มของตนก่อน จากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มการปฏิบัติให้ระบบโดยรวมนั้นเข้มข้นขึ้น  
(ภาพที่ 2.1)

หมายเหตุ: อย่าลืมว่ามีบทความ สิ่งตีพิมพ์และคำแนะนำมากมายที่เตือนให้ระวังถึง
แนวโน้มในการละทิ้งวิธีการเลี้ยงปลาแบบเดิมหรือแบบเบาบางแล้วเข้าสู่ระบบการ
เลี้ยงปลาแบบเข้มข้นโดยไม่ทำการประเมินก่อนแล้วค่อยคิดวิธีการใหม่ๆโดยให้มี
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่วางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วว่าวิธีนั้นให้ ประโยชน์สูงสุดและนำ
ไปปฏิบัติได้จริง 

ภาพรวมของระบบการเลี้ยงปลาที่ฟาร์มบ้านอโลฮา
ที่ฟาร์มบ้านอโลฮามีการวางแผน

เพื่อมั่นใจว่าจะมีแหล่ง    อาหารพอทั้งที่ได้
จากในฟาร์มและนอกฟาร์ม เผื่อในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจาก“เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะไม่เก็บวัตถุดิบทุกอย่าง รวม
ถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ผสมและบดออกมา
เป็นเม็ดอาหารไว้ในฟาร์ม ดังนั้นจึงต้อง
แน่ใจให้ได้ว่าตลาดแหล่งวัตถุดิบทั้งที่เป็น
เจ้า   ประจำและไม่ประจำจะมีอยู่ตลอด
เวลา ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการที่ยุ่งยากพอ
สมควร” (Skillicorn et al., 1993) จาก
ประสบการณ์ของเราที่เลี้ยงปลานิลสาย
พันธุ์ GIFT, Improved Excel และปลานิล
แดงจากสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงปลาโคย
ญี่ปุ่น ที่ได้จากแม่พันธุ์ที่มีขายในประเทศฟิลิปปินส์ (ภาพที่ 2.2)

 ในระบบอาควาโพนิคที่มีการไหลเวียนของน้ำแบบปิด เราได้เลี้ยงปลาดุก
และปลาช่อนไว้นอกตาข่ายที่เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงปลานิล ซึ่งปลาทั้งสองที่เป็นปลาประ
เภทหากินในท้องน้ำจะช่วยกินเศษอาหารที่เหลือ กำจัดของเสียและทำให้เศษตะ
กอนเคลื่อนตัวไปยังบ่อเก็บของเสีย (ส่วนของพื้นที่ในระบบที่เก็บน้ำไว้ก่อนถูกหมุน
เวียนไปด้วยเครื่องปั๊มน้ำ) ผ่านปั๊มน้ำขึ้นไปยังแปลงปลูกที่มีก้อนกรวดหรือที่กรอง
ตะกอน นอกจากนี้ปลาเหล่านี้ยังช่วยควบคุมลูกปลาที่หลุด ออกมาด้วยการจับ
ลูกปลาเหล่านี้กิน

แหล่งที่มาของอาหาร
สาหร่ายที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว (Algae bloom)

สำหรับบ่อเลี้ยงปลานิลทั้งที่เป็นแบบให้ปลาสามารถว่ายได้อย่างอิสระหรือ
อยู่ในตาข่าย อาหารที่ควรพิจารณาอย่างแรกให้ปลาคือสาหร่าย บ่อเลี้ยงปลาที่ 
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ภาพที& 2.2 ผูเ้ขยีนและปลานลิบา้นอโลฮา  



สามารถบรรจุปลาได้ 3 กิโลกรัมต่อตารางเมตรจะได้ประโยชน์   อย่างมากจาก
การเติมปุ๋ยที่จะทำให้สาหร่ายขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการให้
อาหารปลา ในระบบของเรามีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ  ส่วนปุ๋ยที่มีขายอยู่ทั่วไปหรือปุ๋ย
ไส้เดือนที่ซื้อมานั้นก็ใช้ได้ แต่ทั้งนี้ ควรวางแผนที่จะใช้วัตถุดิบที่ได้จากฟาร์มก่อนที่
จะตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอื่นๆ

ปลาที่ได้รับประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (เช่นปลานิล) มีเหงือกที่
มีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเมือก ซึ่งจะช่วยในการรับเอาสารอาหารที่อยู่ในแพลงตอนพืช ซึ่ง
สาหร่ายเซลล์เดียวนั้นมีโปรตีนสูง และเติบโตอยู่ด้านบนของน้ำเพื่อจะได้รับแสงแดด 
ปุ๋ยต่างๆไม่ว่าจะมาจากมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยโบกาชิ (ปุ๋ยหมักจาก จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้
อากาศทำจากสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์) หรือปุ๋ยจากไส้เดือนนั้นพอ
เพียงที่จะทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของสาหร่ายอย่างรวดเร็วเมื่อมีแสงแดดเพียงพอ
ในสภาพอากาศร้อนชื้น เราต้องการสาหร่ายแค่ไม่ถึง 1 ตัน/เฮคเตอร์ (10,000 
ตรม.)/ช่วงเวลาการเลี้ยง 120 วันเท่านั้นสำหรับปลานิลถ้าปริมาณของฟอสฟอรัสมี
เพียงพอ  

แผ่น เซคิดิสค์ (ภาพที่ 2.3)  เป็นเครื่องมือง่ายๆที่เกษตรกรสามารถทำขึ้น
เพื่อเฝ้าดูความขุ่นของบ่อเพื่อจะใช้พิจารณาปริมาณสาหร่ายที่มีอยู่และเพื่อใช้คำ
นวนว่าต้องใช้ปุ๋ยมากน้อยเท่าใดเพื่อให้สาหร่ายเติบโตได้ดีที่สุด 

ให้เฝ้าดูความขุ่นของน้ำทุกอาทิตย์และปรับปริมาณของปุ๋ยตามค่าที่อ่านได้
จากแผ่นเซคิดิสค์ (ภาพที่ 2.4)     ส่วนการผลิตสาหร่ายให้ได้มากที่สุดนั้น เป้าหมาย
คือให้ค่าความใสอยู่ใกล้เคียงที่ 30 ซม  (เมื่อวางแผ่นเซคิดิสค์ลงในน้ำ 30 ซม 
แทบจะมองไม่เห็นแผ่นนั้น) ความขุ่น (ที่เป็นผลมาจากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย) ขึ้นอยู่
กับปริมาณของความสมบูรณ์ แสงแดด เมฆและระยะเวลาช่วงกลางวัน  อย่าลืมว่านี่
เป็นระบบชีวภาพและระบบนี้จะค่อยๆปรับตัวไปตามการเพิ่มหรือลดลงของวัตถุดิบที่
ใส่ 
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บ่อท่ี 3 ปี 2009 
7 เม.ย  55 ซม 3 กก 
14 เม.ย 54 ซม 3 กก 
21 เม.ย 48 ซม 2 กก 
28 เม.ย 33 ซม 0 กก

ภาพที& 2.4 แผน่เซคดิสิคข์ณะทํางานในนํAา มองเห็น
ส่วนสีขาวดําได ้ ในตารางแสดงการเติบโตของ
สาหร่ายที. เ ป็นผลจากการเติมปุ๋ ยธรรมชาติใน 
ปรมิาณตา่งๆ (เป็นกก.) 

ภาพที& 2.3ภาพแผน่เซคดิสิค ์
ส่วนสขีาวกับดําและความลกึ
สงูสดุของความขุน่ 



ตารางที& 2.1 ความเขม้ขน้ของสารอาหาร 1) มลูคา้งคาว 2) ปุ๋ ยไสเ้ดอืน  

                   3) โบกาชเิพื.อการเพาะเลีAยงสาหรา่ย 

มูลค้างคาวอาจนำมาใช้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสอินทรีย์ได้ และเราพบว่า
มูลค้างคาวในพื้นที่ของเรา (จากมูลค้างคาวกินผลไม้) มีระดับฟอสฟอรัสที่มากกว่า
ในมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ตารางที่ 2.1) ที่ฟาร์มของเรานั้น มูลค้างคาวกินผลไม้ทำให้ 
อัตราของแผ่นเซคิดิสค์ลดต่ำที่สุด ซึ่งหมายความว่าทำให้เกิดค่าความขุ่นสูงสุด ดัง
นั้นจึงเกิดสาหร่ายมากที่สุด และนี่เป็นสาเหตุมาจาก     ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่มาก
ในมูลค้างคาว และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เราพบว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เรามีอยู่นั้นมี
ประสิทธิภาพมากกว่ามูลสัตว์เมื่อนำมาใส่เพื่อเพิ่มฟอสฟอรัส 

ปุ๋ยที่มีขายตามท้องตลาด
คำแนะนำสำหรับปุ๋ยสังเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำและแหล่ง

ของฟอสฟอรัส หมายความว่าควรมีการใช้ปุ๋ยยูเรียและฟอสเฟตถ้าไม่ สามารถหา
ปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์ได้ ควรใช้ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตที่ 0.625 กก/100 ตรม/อาทิตย์ เพื่อ
จะมีสาหร่ายไว้เป็นอาหารเลี้ยงปลานิล (Bocek, NA) แต่ในระบบที่เป็นธรรมชาติทั้ง
หมดของเรานั้น เราพบว่าปุ๋ยหมัก (ถ้าหามูลค้างคาวไม่ได้) เท่านั้นก็พอแล้วสำหรับ
การเพาะเลี้ยงสาหร่าย และวิธีนี้จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อระบบ
ดินและน้ำในบริเวณนั้น

มูลค้างคาว มูลไส้เดือน โบกาชิ

Ppm % Ppm % Ppm %

ไนโตรเจน (N) 2800 0.280 5100 0.510 7600 0.760

ฟอสเฟต (205) 18100 1.810 8200 0.820 5000 0.500

ด่าง (K20) 3800 0.380 2500 0.250 8100 0.810

แมงกานีส 440 0.044 110 0.011 50.99 0.005

เหล็ก 519 0.052 678 0.068 175 0.018

ทองแดง 36 0.004 6.4 0.001 3.37 0.000

สังกะสี 206 0.021 206 0.021 28.17 0.003

แคลเซียม - - - - 1.41 0.000

แมกนีเซียม - - - - 0.16 0.000
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เฟิร์นลอยน้ำ
พืชน้ำหลายชนิดเติบโตได้ดีในสระน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และพืชน้ำ 

เหล่านี้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอาหารสำหรับปลาและเป็นอาหารเสริม
ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริม  ราคาแพง 
เฟิร์นลอยน้ำ เช่น แหนแดง (Azolla sp.)  แหนเป็ด (มีหลายวงศ์และหลายสายพันธุ์) 
และแม้แต่จอกหูหนู (Salvinia sp.) สามารถนำไปใช้ได้ถ้าทำการเพาะเลี้ยงแยกต่าง
หากจากปลา  สัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อเป็นอาหารอย่างปลานิลและปลาโคยนั้นจะไม่
ลังเลที่จะกินพืชสีเขียวเหล่านี้เป็นปริมาณมากเมื่อเราให้เป็นอาหาร มีวิธีการอื่นๆใน
การเพาะเลี้ยงพืชเหล่านี้อีกได้แก่ การแยกเพาะเลี้ยงเฉพาะพืชเหล่านี้ในบ่อ, ใน 
ภาชนะหรือรางน้ำ หรือในแพที่มีตาข่ายกักไว้ในบ่อเดียวกับที่มีการเลี้ยงปลา อย่า
ลืมว่า อาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เติบโตภายในบ่อเลี้ยงปลาจะต้องแยกกันออก
ไว้เป็นอย่างดีจากปลา ไม่เช่นนั้นปลาจะไปกินจนเกินปริมาณที่ต้องการจนหมดไม่มี
เหลือ! นอกจากนั้นถ้าเป้าหมายคือการเพาะเลี้ยงสาหร่าย แต่ถ้ามีพืชน้ำที่เติบโตอยู่
ที่ผิวน้ำก็จะบดบังแสงแดดทำให้สาหร่ายและแพลงตอนอื่นๆเติบโตไม่ได้ และไม่ใช่
เป็นเรื่องง่ายเท่าไรนักที่จะผลิตแหล่งโปรตีนทั้งสองอย่าง (เช่นสาหร่ายและพืชน้ำ) 
ให้ดีอย่างสมบูรณ์ในแหล่งน้ำเดียวกัน

เฟิร์นน้ำและพืชน้ำหลายชนิดอุดมด้วยโปรตีน ในการทดลองเพื่อเปรียบ
เทียบ Lemna minor (แหน), Ipomoea reptans (ผักบุ้ง), Trapa natans (กระจับ) 
และ Salvinia cuculata (จอกหูหนูที่มักเข้าใจผิดว่าเป็นแหน) ในประเทศอินเดีย ทั้ง
แหนและผักบุ้งมีอัตราการแปรสภาพเป็นอาหารที่ดีและมีโปรตีนสูงเป็น ร้อยละ28 
และร้อยละ 32 ตามลำดับ (Kalita et al., 2007) พืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่ใช้เป็น
อาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเติบโตแยกต่างหากจากปลา ทั้งนี้เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวได้
อย่างสม่ำเสมอ ส่วนแหนแดง (Azolla caroliniana) มีรายงานว่าประกอบไปด้วย
โปรตีนอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 19-30 ถือว่าเป็นเฟิร์นน้ำที่โตเร็วแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้
มีการศึกษาไว้ในประเทศอินเดีย แต่เกษตรกรที่เลี้ยงปลาต้องระมัดระวังที่จะไม่เก็บ
พืชเหล่านี้มาใช้มากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสภาพการเพาะเลี้ยงปลาแบบ
ยั่งยืน  มีหลักการทั่วๆไปอย่างหนึ่ง (ภายใต้สภาพที่สมบูรณ์แบบ) คือให้เก็บพืชลอย
น้ำเหล่านี้มาใช้โดยไม่ให้มากเกินครึ่งของน้ำหนักโดยรวมของพืชต่ออาทิตย์ (หรือ 
1/7 ของน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดต่อหนึ่งวัน) ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่การรักษาให้อยู่ใน 
ระยะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว    ดังนั้นจึงควรต้องเฝ้าดูว่าวิธีใดจะใช้ได้ผลดีในระบบที่
มีอยู่ แหนแดงนั้นจะทนต่อการเคลื่อนที่ของน้ำได้ดีกว่าแหนเป็ด และจอกหูหนูนั้น
โตเร็วที่สุดแต่อาจไปแย่งพื้นที่พืชอื่นได้

ในอาหารอัดเม็ดที่ลอยน้ำ (มีอธิบายในตอนถัดไป) จอกหูหนูมีการลอยตัว
ได้ดีกว่าแหนแดงและแหนเป็ด เนื่องจากมีโครงสร้างที่โปร่ง ส่วนจอกหูหนูนั้นนำ
ไปหมักกับเฟิร์นโปรตีนสูงอื่นๆ รวมกับรำข้าว มะพร้าวแห้งป่น ปลาป่นและกาก

28



น้ำตาลให้เป็นอาหารลอยน้ำที่มีคุณภาพดี เราพบว่าช่องอากาศในจอกหูหนูเป็นส่วน
สำคัญมากต่อการลอยตัวของอาหารของเรา โดยเราจะอธิบายผลดี ของอาหารลอย
น้ำนี้ในส่วนต่อไป 

ตารางที& 2.2 สาํนกังานประมงและทรพัยากรทางนํ Gาแหง่ประเทศฟิลปิปินสไ์ดอ้อก
แบบตารางนีGไวเ้พื&อชว่ยใหป้ลาเตบิโตอยา่งเหมาะสมและใหผ้ลกาํไรที&คุม้คา่ 

อาหารอัดเม็ด
ในขณะที่เกษตรกรหาวิธีในการเลี้ยงปลาแบบเข้มข้น การใช้อาหารข้นจึง

เป็นวิธีหนึ่งที่ควรพิจารณา อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานั้น
คือค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ในบทความของสาร ECHO Technical Note เรื่อง 
“อาหารปลา” (ETN, 2010) มีอาหารเสริมชนิดต่างๆที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
รำข้าว เศษข้าวจากการสี ปลวก เศษอาหารในบ้าน รำข้าวโพด และผักใบเขียว
หลายชนิด (Murnyak, 2010) ส่วนอาหารอัดเม็ดนั้น สำนักงานประมงและทรัพยากร
ทางน้ำในประเทศฟิลิปปินส์ได้ชี้ให้เห็นว่าควรปฏิบัติตามตารางการให้อาหารเพื่อให้
การเติบโตของปลาเป็นไปอย่างเหมาะสมและให้ผลกำไรอย่างคุ้มค่า (ตารางที่ 2.2) 
ทางที่ดีที่สุดคือการให้อาหารปลาตามอายุและน้ำหนักของปลา รวมถึงการปรับ

อัตราและตารางการให้อาหารปลาโดยสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

อายุปลา 
(วัน)

ประเภท
อาหาร

อัตราการให้
อาหารต่อน้ำหนัก

ปลา

ความถี่ในการ
ให้อาหาร

น้ำหนักปลาที่ควร
จะเป็นต่อตัว

1-15 fry mash 8.0% 4 ครั้งต่อวัน 6 กรัม

16-31 fry mash 7.0% 4 ครั้งต่อวัน 25 กรัม

32-46 starter 6.0% 4 ครั้งต่อวัน 36 กรัม

47-61 grower 5.0% 3 ครั้งต่อวัน 50 กรัม

62–76 grower 4.0% 3 ครั้งต่อวัน 72 กรัม

77–91 grower 3.0% 3 ครั้งต่อวัน 100 กรัม

92–105 finisher 2.5% 2 ครั้งต่อวัน 121 กรัม

106–120 finisher 2.0% 2 ครั้งต่อวัน 150 กรัม
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ขนาดของเม็ดอาหารตามขนาดปลาที่เพิ่มขึ้น ถ้าไม่มีการคัดเลือกปลาไว้ ก็จะต้องใช้
เม็ดอาหารให้เหมาะสมกับขนาดของปลาที่เล็กที่สุดในบ่อ เพื่อให้แน่ใจว่าปลาเล็ก
นั้นจะได้รับอาหารเหมือนกับปลาตัวใหญ่ตัวอื่น ถ้าเรายืนอยู่ที่เดิมและโยนอาหาร
ลงไปที่เดิมทุกครั้งขณะให้อาหาร ปลาก็จะเรียนรู้ที่จะมารออาหารทุกครั้งที่เรามา วิธี
นี้จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าติดตามระยะการเจริญเติบโตของปลา ระวังอย่าให้ 
อาหารมากเกินไปและปฏิบัติตามตารางอย่างเคร่งครัด เพราะปลามีแนวโน้มที่จะกิน
ในส่วนที่เป็น  กำไรของเรา ที่ว่ากำไรสูญเสียไปนั้นเพราะปลานิลมีความสามารถ
ในการเลี่ยงใช้ระบบทางเดินอาหารขณะกินเอาหารแพงๆเข้าไปอย่างตะกระตะกราม 
ซึ่งผลก็คือเราสูญเสียอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์และทำให้กำไรที่เกษตรกรควรจะ
ได้ลดลง การทำอาหารจากวัตถุดิบที่ได้จากฟาร์มนั้นจะต้องมีการทำให้แห้งและจัด 
การอย่างเหมาะสมเพื่ออาหารที่ได้จะมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการคิดไว้ล่วงหน้า
สำหรับระบบการตากแห้งอาหารที่ยั่งยืนก่อนที่จะทำอาหารเลี้ยงปลา

การผลิตอาหารเลี้ยงปลาจากวัตถุดิบในฟาร์ม
การที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทำการทดลองและจดบันทึกไว้อย่างละเอียดจะ

ช่วยให้เกิดการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้ได้เอง (ภาพที่ 2.5) ในหลายๆ
ประเทศ มีเครื่องบดเนื้อและเครื่องอัดเม็ดขายอยู่ทั่วไป เกษตรจึงประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้ด้วยการทำอาหารจากพืชลอยน้ำสำหรับปลานิล ปลาโคย หรือปลาดุกได้เอง 
เครื่องมือที่เรามีอยู่นั้นได้มาจากย่านสำเพ็งที่กรุงเทพฯ เป็นที่บดเนื้อสแตนเลสแบบ
เกลียวหมุน ไม่มียี่ห้อ และผลิตในประเทศจีน เราตั้งเครื่องมือนี้ไว้บนโต๊ะที่บ้านและ
ติดตั้งไว้กับเครื่องยนต์ 1 แรงม้า (ภาพที่ 2.6A&B) 

ก่อนที่จะเริ่ม ต้องแน่ใจก่อนว่ามี 
แผ่นรังผึ้งที่ดันอาหารออกมาขนาด
ต่างๆไว้ โดยขนาดอาหารกับ
ขนาดของปลานั้นต้องสัมพันธ์กัน 
ขนาดที่เราใช้นั้นอยู่ที่ 2-8 มม. 
สำหรับการเลี้ยงปลานิล 300-500 
กรัม และเมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว
เราจะถอดชิ้นส่วนเกลียวหมุน ใบ
มีดและรังผึ้งออกมาล้างทำความ
สะอาดทันที เมื่อเสร็จขั้นตอน
เครื่องบดนี้แล้ว ก็เหลือขั้นตอ
นอีกไม่มากในการทำอาหารปลา 
(ภาพที่ 2.6C) ที่บ้านอโลฮา 
เรามีสองคนที่สามารถทำอาหาร
เปียกได้สิบถาด (ประมาณ 45 

กิโลกรัม) ในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมง โดยคนหนึ่งทำการเทถาดที่มีส่วนผสมเข้าใน
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เครื่องและคอยใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ส่วนผสมดันออกมาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อส่วนผสม
ถูกดันออกมา คนที่สองจะใช้ที่ตักเกลี่ยส่วนผสมที่ได้ไว้บนชั้นที่จะตากแห้ง (ภาพที่ 
2.6D)จากนั้นก็นำเข้าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพที่ 2.6E&F)

สำหรับชั้นที่ใช้ตากแห้งนั้น เราใช้ถาดรองพื้นด้วยมุ้งลวด ต้องแน่ใจว่าให้
มีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอเพื่อจะได้แห้งอย่างรวดเร็วในวันที่มีแดดดี ส่วนตู้ 
อบแห้งแบบกล่องหรือกรอบไม้ก็ใช้ได้ดีถ้าไม่หนาเกินไปเพื่อจะไม่กินเนื้อที่มากเกิน
ไป ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของเราติดตั้งไว้บนหลังคาและใช้เวลา ประมาณ
สองถึงสามวันในการตากแห้งอาหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดอาหารและ 
ปริมาณเมฆบนท้องฟ้า ตู้อบแห้งของเราออกแบบเหมือนที่มีอยู่ทั่วไปด้วยการใช้ 
แผ่นพลาสติกป้องกัน UV ขนาด 0.2 มม. สำหรับกรีนเฮาส์เย็บติดไว้กับกรอบที่ทำ
จากเหล็กแผ่นชุบสังกะสี 

เมื่อเม็ดอาหารแห้งแล้วให้เก็บไว้ในถังขนาด 20 ลิตร ปิดให้สนิทเพื่อให้
แห้งและใหม่อยู่เสมอ โดยให้เหลือความชื้นที่ร้อยละ 8 ถ้าเป็นไปได้ โดยในวันที่ 
อากาศร้อนและมีแสงแดดดีก็จะดีกว่าในช่วงหน้าฝนซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงเมฆ   
ปริมาณมาก วิธีแก้ปัญหาของเราคือใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาหน้าร้อนทำอาหารไว้
ให้พอสำหรับช่วงเวลาหน้าฝน เหมือนกับคำพูดของคนตะวันตกที่ว่า “ตากฟางให้
แห้งขณะที่ยังมีแดดอยู่” ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้กับการผลิตอาหารอัดเม็ดในเขตร้อน
ชื้น!

ประโยชน์ของการหมัก
ประสิทธิภาพในการย่อยและอายุของอาหารปลาจะเพิ่มขึ้นด้วยการทำงาน

ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการผลิต  ผลที่ได้จากการศึกษา    
แสดงให้เห็นว่าการใช้จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มโปรตีนหยาบในเนื้อมะพร้าวแห้ง จากร้อยละ 
17.24 เป็นร้อยละ 31.22% และมีการพบด้วยว่าโครงร่างกรดอมิโนถูกพัฒนาให้ดี
ขึ้น (Cruz, 1997) [หมายเหตุ: นอกจากการหมักอาหารปลาแล้ว ที่บ้านอโลฮายัง
หมักอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ เป็ด และหมูเพื่อช่วยในด้านความหลากหลายของกลุ่ม
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ แต่เราไม่ใช้การหมักในการทำอาหารเลี้ยงสัตว์พวกวัวควาย 
ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป] 

เมื่อทำการหมักอาหารเลี้ยงสัตว์ ควรใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
แล้วว่าจะไม่มีการปนเปื้อนกับจุลินทรีย์ก่อโรคอื่นๆ เราใช้ EM-1 ซึ่งมีขายอยู่ภายใต้
การทดสอบในห้องทดลองและได้รับการรับรองเพื่อใช้ในสัตว์น้ำโดยสำนักงาน
ประมงและทรัพยากรทางน้ำแห่งฟิลิปปินส์ โดยผลิตภัณฑ์ EM-1 นี้คิดค้นสูตรโดย 
ดร.เทรุโอะ ฮิหงะ จากมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศ ญี่ปุ่น และมี  
ขายอยู่ในกว่า 100 ประเทศ ผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งเชื้อที่แข็งแรงของ แล็คโตบาซิลลัส, 
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ยีสต์ที่มีประโยชน์ และอื่นๆ เชื้อ เหล่านี้ได้รับอาหาร 
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จากน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต และขณะเดียวกันก็จะสร้างเมตาโบไลท์ ทุติยภูมิ 
(secondary metabolites) ที่จะช่วยเพิ่มประเภทของสารอาหารในอาหารสัตว์ 
ในหนังสือของผมชื่อว่า A Natural Farming System for Sustainable Agriculture 
in the Tropics  เป็นคู่มือและข้อแนะนำเกี่ยวกับ   เทคโนโลยีของ EM และท่าน 
สามารถหาได้ออนไลน์ที่ ECHO Community.org หรือ จากร้านหนังสือของเอคโค 
แม้แต่ก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการหมักก็สามารถช่วยเพิ่มการ
ลอยตัวให้กับอาหารปลาได้! ส่วนเวย์จาก ชีสหรือโยเกิร์ตที่ได้จากโรงงานในพื้นที่
ก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้ในกรณีที่ไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ EM-1 ได้ 
โดยให้เริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนด้วยการใช้เวย์ทดแทนในอัตราส่วนเดียวกับที่ใช้ 
EM1 และปรับให้มากขึ้นถ้ายังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น การหมักที่ดีควรเกิดกลิ่น หวาน
อมเปรี้ยวเมื่อเวลาผ่านไป 2 อาทิตย์ ถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนไข่เน่า (ซัลไฟด์) หรือ
เกิดการเน่าเสียขึ้นอย่านำไปให้ปลากิน เพียงทิ้งส่วนที่ทำการทดลองแล้วไม่ได้ผลนั้น
ไปในกองปุ๋ยหมักแล้วใช้เป็นปุ๋ยต่อไป

เราผสมส่วนผสมแห้งไว้ก่อน (รำข้าว และมะพร้าวแห้งป่น) จากนั้นจึงใส่พืช
ลอยน้ำ (จอกหูหนู แหนแดง แหนเป็ด) ใส่ EM-1 และกากน้ำตาลที่เจือจางด้วยน้ำ 
หลังจากผสมส่วนผสมเหล่านี้ให้เข้ากันจนมีค่าความชื้นที่ร้อยละ 30-50 จึงปล่อยทิ้ง
ไว้ในภาชนะที่เปิดฝาไว้เป็นเวลา 3 ถึง 6 ชั่วโมงก่อนจะนำไปบดในเครื่อง การปล่อย
ทิ้งไว้นั้นเพื่อให้ความชื้นเข้าในส่วนผสมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอซึ่งจะมีผลต่อ  
ประสิทธิภาพของอาหารที่ได้ การทดสอบความชื้นแบบง่ายๆว่าอยู่ที่ร้อยละ 30-50 
หรือไม่นั้นทำได้ด้วยการปั้นส่วนผสมเป็นก้อน ด้วยการหยิบส่วนผสมมาวางไว้
ระหว่างฝ่ามือสองข้างแล้วปั้นเป็นก้อนกลม ใช้ฝ่ามือทั้งสองคลึงเบาๆ ถ้าก้อนส่วน
ผสมร่วนออกแสดงว่าแห้งเกินไป และถ้าเปียกชุ่มจนเหลวก็แสดงว่าเปียกเกินไป 
อาหารที่อัดออกมาแล้วจะยังคงมีขบวนการหมักต่อไปเรื่อยๆขณะถูกนำไปตากแห้ง
และแม้แต่ช่วงเวลาการเก็บรักษา แต่ขบวนการหมักจะน้อยลง จนกระทั่งความชื้น 
ระเหยไป ตราบใดที่อาหารอัดเม็ดหลุดออกจากกันเมื่อถูกแรงกดและไม่ติดกันเป็น
ก้อน นั่นแสดงว่าค่าความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 8-10 ซึ่งเป็นค่าที่ควรจะเป็นหลังจากถูก
ทำให้แห้งแล้ว โดยค่าความชื้นนั้นไม่จำเป็นต้องต่ำกว่าร้อยละ 8 

สูตรอาหารสำหรับปลานิล
ในการทำอาหารเลี้ยงปลาเองนั้นต้องทำการชั่งและตวงส่วนผสมแต่ละอย่าง

ให้ถูกต้องแล้วบันทึกผลที่ได้จากส่วนผสมทดลองแต่ละอย่าง เก็บปลาบางส่วนที่ยัง
ให้อาหารด้วยวิธี(การควบคุม)ที่ทำอยู่เดิมแล้วเพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ ให้เปรียบ
เทียบน้ำหนักของปลากับอาหารใหม่และการควบคุมแบบใหม่หลังจากเวลาหนึ่ง
เดือนเพื่อดูว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง เราขอแนะนำให้ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และ
ทดลองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทำการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ การใช้
ตารางบันทึกจะช่วยในการปรับปริมาณปัจจัยการผลิตและสูตรต่างๆของอาหาร หลัง
จากการบันทึกผ่านไปหลายเดือน ท่านก็จะประเมินผลที่ได้จากอาหารที่ทำเอง เรา
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พบว่าถ้าเราทำสูตรส่วนผสมให้ขึ้นอยู่กับโปรตีนหยาบ ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าห่วง 
ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงเฟิร์นลอยน้ำว่าเป็นอาหารสด ที่ช่วยเรื่องความหลากหลาย
ด้านชีวภาพ และเพื่อให้เกิดความหลากหลายก็อาจมีการใช้การผสมผสานกัน
ระหว่างแหนเป็ด แหนแดงและจอกหูหนูเพิ่มเข้าไปเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยังได้ 
อาหารอัดเม็ดที่มีคุณภาพสูง ลองเรียนรู้ที่จะเพาะเลี้ยงพืชเหล่านี้เอง เพราะการซื้อ
จะทำให้กำไรที่ควรได้ลดลงไป มีสาหร่ายสไปรูไลนา (cyanobacterium หรือแบค
ทีเรียที่สังเคราะห์แสงชนิดหนึ่ง หรือที่รู้จักว่าเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งหรือจะเพาะเลี้ยงให้เป็นกลุ่มของเฟิร์นลอยน้ำอีกอย่างหนึ่งก็ได้ กว่า
ร้อยละ 30 ของการผลิตสาหร่ายสไปรูไลนา ในโลกนี้ มีไว้เพื่อใช้เป็นอาหารของสิ่ง
มีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ (Belay et al., 1996) ได้มีการศึกษาทางเลือกอื่นๆด้วยและผลที่
ได้ก็มีทั้งดีและไม่ดี รวมถึงผักตบชวาในประเทศไนจีเรีย (Igbinosun et al., 1988) 
แต่ผมขอไม่แนะนำให้ทดลองกับผักตบชวาเพราะผมเองก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไร 
แต่ถ้าคุณได้ทำการทดลองกับผักตบชวาขอความกรุณาส่งผลการทดลองมาให้เรา
ด้วย! 

รำข้าวควรเป็นรำข้าวคุณภาพดีระดับ D1 ส่วนอันอื่นที่มีคุณภาพน้อยลงไป 
(D2 ถึง D4) ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีปริมาณเซลลูโลสอยู่จำนวนมาก จากหัวข้อ
เรื่อง Rice Mill Primer ในหนังสือของผม ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน
ของหมายเหตุ (Mikkelson, 2005) ส่วนรำอื่นๆ (ข้าวโพด ข้าวสาลี ฯลฯ)     
สามารถนำมาใช้ได้ แต่ให้ระวังระดับของโปรตีนหยาบที่อาจมีค่าไม่มากพอ 
ข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ๆมีโปรตีนหยาบเพียงครึ่งเดียวของรำข้าว ซึ่งรำข้าวที่มี
คุณภาพชั้นดีมีโปรตีนหยาบร้อยละ 12 ถึง 14 ส่วนมะพร้าวแห้งป่นมีถึงร้อยละ 24 
แต่ก็ให้ระวังด้วย เช่น มะพร้าวแห้งป่น (เช่นเดียวกับหนอนแมลงวันลาย) มีโปรตีน 
และไขมันสูง จึงไม่ควรนำมาใช้มากเกินไป เพราะไขมันที่สูงจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
ขึ้นขณะที่ค่าคาร์โบไฮเดรตกับ
โปรตีนจะต่ำลง

วิตามินและเกลือแร่
หิ น ฝุ่ น ห รื อ หิ น ที่ ถู

กบดให้ป่นจากโรงโม่หินมี
ระดับปริมาณของเกลือแร่ที่จะ
ทดแทนการขาดเกลือแร่จากพืช
หรือเฟิร์นน้ำได้ (Murnyak, 
2010) เราใช้มะรุมที่ปลูกแบบ
ออร์แกนิคในปริมาณร้อยละ 1 
จ า กน้ำหนัก ข อ ง ส่ ว น ผ ส ม
ทั้งหมดถ้าเราหาหินฝุ่นไม่ได้ 
หรืออาจใช้หินปูนบดสำหรับวัว
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ภาพที่ 2.7 ปลานิลที่เลี้ยงอยู่ข้างๆพืชที่ปลูกด้วยระบบ
อาควาโพนิคที่บ้านอโลฮา
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หรือควายเพิ่มด้วยก็ได้เพื่อส่งเสริมการเติบโตของกระดูก เมื่อมีการเลี้ยงปลาและพืช
ผสมผสานกันในระบบอาควาโพนิค ความสมบูรณ์ของพืชได้มาจากทั้งของเสียจาก
ปลาและเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงปลา (ปลานิลจะมีเศษอาหารร้อยละ 10-20 
ซึ่งจะถูกแบคทีเรียแปลงไปเป็นสารอาหารที่พืชนำไปใช้ได้) ในประเทศออสเตรเลีย 
อาหารของปลาที่กินเนื้อปริมาณ 40–55 กรัมจะเป็นปุ๋ยให้กับพืชใน 1 ตารางเมตรที่
ใช้วิธีปลูกบนแพ ในขณะที่ถ้าเลี้ยงปลานิล ก็จะต้องมีอาหารของปลานิลปริมาณ 60–
100 กรัม(ปลานิลเป็นปลาที่กินทั้งพืชและเนื้อ) ที่ต้องกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชในระดับ
การผลิตที่เท่ากัน (De Dezsery, 2010) (ภาพที่ 2.7)

ลอยหรือจมดี?
อย่าเป็นกังวลมากเกินไปว่าอาหารของท่านจะลอยหรือจม จากการศึกษา

หลายแห่งพบว่าโปรตีนสำคัญกว่าการลอย! อาหารที่มีขายอยู่ที่ทำจากเมล็ดธัญพืชที่
ให้พลังงานสูงนั้นมักจะเสียอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก (Feed Conversion 
Ratio หรือ FCR) ซึ่ง FCR นี้คำนวณได้จากอัตราของการเพิ่มของน้ำหนักต่อน้ำ
หนักอาหารที่กิน ปลาอายุน้อยอาจมีน้ำหนักเพิ่มเกือบ 1 กรัมต่อทุก 1 กรัมของ
อาหารที่กิน (FCR 1.0) ขณะที่ปลาที่อายุมากขึ้นจะต้องกินอาหาร 2 กรัมเพื่อที่จะ
มีน้ำหนักเพิ่ม 1 กรัม (FCR 2.0) ดังนั้นในอาหารที่มีสารอาหารที่สามารถย่อยได้
และแปลงสภาพได้จึงสำคัญที่สุด เราได้ศึกษานิสัยการกินของปลานิลและปลาโคย
ในตู้ปลาที่เป็นกระจกมองเห็นได้ และพบว่าปลาทั้งสองกลับไปกินเศษอาหารที่เหลือ
อยู่ทั้งหมดถ้าระดับของเศษอาหารนั้นมีไม่มากเกินไป ซึ่งเป็นตามที่ Cruz et al. 
(2001) พบในการศึกษาครั้งหนึ่งว่าอาหารปลาที่ลอยอยู่นั้นไม่ดีเท่ากับอาหารปลาที่
จม โดยทำการสรุปว่า “เมื่อเทียบกับอาหารลอยแล้ว อาหารที่จมจะช่วยส่งเสริม 
อัตราการเจริญเติบโตที่มากกว่ามาก รวมถึงทำให้ตัวโตและมีอัตรา FCR ที่ดีกว่า
ในปลานิลวัยรุ่น การที่อาหารปลาที่จมมีประสิทธิภาพมากกว่านั้นอาจเป็นเพราะ 
ประกอบไปด้วยโปรตีนหยาบที่สูงกว่า (ร้อยละ 42.05) ซึ่งคล้ายกันกับผลที่ได้จาก 
Gur (1997) ที่รายงานว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแต่ละวันกับ FCR ที่ระดับโปรตีน
หยาบร้อยละ 40 มีค่าสูงกว่าและดีกว่าที่ระดับโปรตีนหยาบร้อยละ 30 อย่างเห็นได้
ชัด เขาจึงสรุปว่าระดับโปรตีนหยาบเพื่อการเติบโตที่ดีที่สุดและ FCR ที่ดีที่สุดอยู่ที่
ร้อยละ 40 ถึง 45 สำหรับปลานิลที่มีน้ำหนักเฉลี่ยแรกเริ่ม 13 กรัม” (Cruz et al., 
2001) การเพิ่มโปรตีนให้กับปลากินเนื้อทำได้ด้วยการเพิ่มปลาป่นเข้าในส่วนผสม 
แต่ต้องแน่ใจว่าแหล่งที่ได้มานั้นไม่มีสารปรอทปนเปื้อน ส่วนหนอนแมลงวันลายที่มี
โปรตีนร้อยละ 45 ก็นำมาใช้เป็นอาหารเสริมที่มีโปรตีนสูงได้ (De Dezsery, 2010) 
แต่ต้องนำไปทำให้แห้งก่อนที่จะผสมเข้ากับอาหารหมัก 
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สูตรอาหารเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการทำอาหารปลาเองอยู่ที่ตาราง 2.3 อย่าลืมจดบันทึกและ

ปรับส่วนผสมตามวัตถุดิบที่มีอยู่ และตามประสิทธิภาพของอาหารที่ทำเองจากฟาร์ม! 
ค่าใช้จ่ายในตารางนี้อาจใช้ได้ดีสำหรับเราแต่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

สรุป
การผลิตอาหารปลาระบบขนาดเล็กสามารถจัดการได้ด้วยการใช้สิ่งที่ปลูก

เองและวัตถุดิบที่หาได้ในฟาร์ม ยิ่งมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากรวมถึงมีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและนำไปขายได้กำไรที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตอาหารปลา
เองด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำนั่นเอง   
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แหนมแดงที่ฟาร์มอโลฮา
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ระบบตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ฟาร์มอโลฮา



บทที่ 3 
การผสมผสานการเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย

และการผลิตอาหารสุกร 

คำนำ
ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในฟาร์มหรือพื้นที่การเกษตรนั้นมีส่วนช่วยทำให้

เกิดการเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้น เศษวัสดุจากผลผลิตที่เหลือและมูลสัตว์เป็นส่วนหนึ่ง
ของการหมุนเวียนสารอาหารและช่วยลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก, การเลี้ยง
ไส้เดือน, การทำปุ๋ยโบกาชิ  รวมถึงปุ๋ยพืชสด นอกจากนั้นอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ในฟาร์มยังสามารถลดค่าใช้จ่าย ถ้าเกษตรกรมีการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ด้วยการวางแผนการเล็มหญ้าของสัตว์ ทำอาหารสุกรจากพืชและผลผลิตที่เหลือใช้ 
(เช่นเวย์ หรือหางนม) ปลูกพืชตระกูลถั่วไว้เพื่อตัดไปเลี้ยงสัตว์ และปลูกเฟิร์นลอยน้ำ
และพืชน้ำอื่นๆสำหรับเป็นอาหารเสริม 

ขณะที่ความหนาแน่นของสัตว์เลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่ขยันขันแข็งก็
หาวิธีและเครื่องมือที่จะเพิ่มคุณค่าทางด้านอาหารเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อระบบที่
มีอยู่ บทนี้จะพูดถึงวิธีการและเทคนิคต่างๆที่จำเป็นต่อเกษตรกรรายย่อยที่จะเลี้ยง
สุกรให้ประสบความ
สำเร็จด้วยวัตถุดิบจาก
ฟาร์ม ซึ่งก่อนอื่น เกษตร
กรควรทดลองระบบตาม
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ฟาร์มของตนก่อน จาก
นั้นจึงค่อยๆเพิ่มการปฏิ
บัติให้ระบบโดยรวมนั้น
เข้มข้นขึ้น (ภาพที่ 3.1) 
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ภาพรวมของระบบการเลี้ยงสุกรที่บ้านอโลฮา
เรามีประสบการณ์ในการเลี้ยง   

สุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ, ดูร๊อค, และลาร์จไวท์ 
รวมถึงพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์ผสมใหม่ๆที่เติบ
โตได้ดีในระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้น สาย
พันธุ์เหล่านี้เติบโตเร็วและสม่ำเสมอด้วย 
อาหารเลี้ยงแบบหมักของเรา พันธุ์ลาร์จไวท์ 
ดูร็อคและแลนด์เรซหาซื้อได้ทั่วไปจากผู้ผลิต
และนักเพาะพันธุ์ที่เพาะพันธุ์เองและไว้ใจได้ 
สุกรพันธุ์เหล่านี้นำมาเลี้ยงในระบบของเรา
ได้ดี 

เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ที่
เราอยู่นี้มีสุกรพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถใช้เลี้ยง
แทนสุกรพันธุ์ใหม่ๆได้ โดยวิธีการเลี้ยงให้
ประหยัดที่สุดคือเลี้ยงในทุ่งที่ปลูกพืช   
อาหารสัตว์และพืชที่มีหัวใต้ดินไว้ ในระบบ
การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งแบบนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
เป็นหลักสำหรับสุกรที่มีสายพันธุ์หมูป่า  
เหล่านี้คือการรักษาสุขภาพของพวกมันให้
แข็งแรงและการทำรั้วกั้นให้แข็งแรงที่    
ราคาไม่แพง เพราะจมูกที่แข็งแรงและ ความ
เชี่ยวชาญในการขุดหัวใต้ดินจะช่วยให้มัน
หนีออกจากรั้วได้ถ้ารั้วที่กั้นไม่แข็งแรงพอ 
ส่วนสุกรพันธุ์พื้นเมืองโดยปกติแล้วเราจะมัด
ไว้แทนที่จะปล่อยออกไปหากินเอง มันจะแย่
งกันกินเศษอาหารกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ มีแนว
โน้มที่มักจะหยุดการเจริญเติบโตและให้น้ำ
หนักไม่ดี และยังอาจได้รับผลกระทบจากโรค
พยาธิ (ภาพที่ 3.2)  โดยในระดับนานาชาติ
แล้ว แนวทางพื้นฐานที่มีการคิดค้นสำหรับ
การเลี้ยงสุกรในกรงที่พื้นเป็นดินและเอา
เชือกมัดไว้จึงไม่เป็นที่แนะนำ มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐ  ฟลอริดาแนะนำว่าควรมีพื้นที่ 25 
ตารางเมตรต่อสุกรพันธุ์พื้นเมืองหนึ่งตัว 
(Meyer, 1993) 
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ในประเทศฟิลิปปินส์ หมูป่าหน้าหูดเนกรอส (Negros Warty Pig หรือ Sus 
cebifrons negrinus) และหมูป่าเคราปาลาวัน (Palawan Bearded Pig หรือ Sus 
ahoenobarbus) เป็นพันธุ์ที่ผสมกับสายพันธุ์ใหม่และค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ 
แต่ข้อมูลการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักยังมีไม่มากนัก เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรใน
ประเทศอังกฤษได้ผสมหมูป่าพันธุ์แท้ตัวผู้กับหมูบ้านตัวเมีย (มักเป็นพันธุ์ 
Tamworths) เพื่อให้ได้ปริมาณของลูกสุกรที่เพิ่มขึ้นจากปกติที่ได้ 5 ตัวจากหมูป่า
แท้ๆมาเป็น 9 ตัวจากพันธุ์ผสม (จากบทความ “หมูป่าที่อาศัยแบบปล่อยเป็นหมูป่า
พันธุ์แท้หรือไม่” (Are the Free-living Wild Board Pure Bred Wild Boar”) นอก
จากนี้ความแข็งแรงของพันธุ์ผสมยังมีส่วนดีด้านการ เปลี่ยนอาหารให้มีน้ำหนักเนื้อที่
เพิ่มขึ้น และพันธุ์ผสมยังอาจโตได้ดีจากอาหารหมักด้วย แต่อย่างไรก็ตามแม้การ 
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักเนื้อจะดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจไม่คุ้มกับน้ำหนักซาก
สุกรที่ได้เพิ่มตามขึ้นมา 

ส่วนที่เหลือในบทนี้จะพูดถึงวิธีและประโยชน์ของการลดค่าใช้จ่ายด้าน 
อาหารสำหรับสุกรสายพันธุ์ใหม่ที่มักมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถ
เลี้ยงในสภาพที่ควบคุมได้บนพื้นซีเมนต์หรือบนพื้นแกลบ ที่บ้านอโลฮาเราใช้หลัก
การหมูมีความสุขโดย “ไม่ล้าง” ที่มีการส่งเสริมผ่านเครือข่ายเกษตรธรรมชาติ        
คำอธิบายทั้งหมดของระบบนี้จะมีเขียนไว้ในหนังสือที่ผมเขียนชื่อว่า ระบบการทำ
เกษตรธรรมชาติสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนในเขตร้อนชื้น (A Natural Farming 
System for Sustainable Agriculture in the Tropics) ซึ่งในระบบนี้ สุกรจะอยู่
บนพื้นที่มีแกลบปูไว้ลึก 1 เมตรและใส่ EM ผสมในอาหารและน้ำให้กินทุกวัน มีการ
ฉีดพ่น EM บนพื้นแกลบทุกอาทิตย์ แม้แต่แม่พันธุ์สุกรก็ชอบคลอดลูกในพื้นแกลบนี้
และชอบกินอาหารหมัก (ภาพที่ 3.3 & 3.4)

แหล่งที่มาของอาหาร
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพหาได้อยู่แล้วในทุกๆประเทศ เพียง

แต่ต้องหาที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกอย่างที่สำคัญคือแผนการให้
อาหารตามรูปแบบเชิงอุตสาหกรรมที่มีอยู่มากมายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามได้และ
ไม่มีประโยชน์มากนักในประเทศกำลังพัฒนา

การเลือกส่วนผสมที่มีคุณภาพสูง
เนื้อหมูที่ได้จากหมูที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ

ผลิตข้าวโพดราคาต่ำที่ล้นตลาดในประเทศอุตสาหกรรม ข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่มี
ระดับคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าจึงมีผลทำให้ระดับโปรตีนต่ำลง ซึ่งตรงกัน ข้ามกับรำข้าว
ที่มีโปรตีนหยาบมากกว่าข้าวโพดเป็นเท่าตัวและมักจะมีราคา ถูกกว่า ในระบบการ
ให้อาหารแบบธรรมชาตินั้น โปรตีนเป็นปัจจัยการผลิตที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพและ
การเติบโตของสัตว์เลี้ยง อีกทั้งต้องซื้อมาในราคาสูงที่สุด ถ้าเรารักษาระดับโปรตีนที่
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ต้องการให้เหมาะสมกับอายุของสัตว์ อย่างอื่นก็จะเฉลี่ยกันไปด้วยอาหารธรรมชาติที่
ทำได้เอง ในการทำอาหารเลี้ยงสุกรนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องซื้อคือโปรตีน   สูตรอาหาร
ที่มีข้าวโพดเป็นหลักแบบเก่านั้นมีส่วนประกอบหลักคือข้าวโพดพันธุ์ที่มีโปรตีนสูง
กว่าข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ที่ด้อยคุณภาพและแทรกซึมห่วงโซ่อุปทานของเรา (และ
มักประกอบไปด้วยสารตกค้างไกลโซเฟตและมักจะถูกตกแต่งพันธุกรรมแล้ว) ที่เกาะ
ปาลาวันที่บ้านอโลฮาตั้งอยู่นี้ โดยประมาณแล้วข้าวโพดจะมีราคาสูงกว่ารำข้าวเป็น
เท่าตัวและมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าในรำข้าวครี่งหนึ่ง ทำให้โปรตีนจากข้าวโพดมี
ราคาสูงกว่า โปรตีนจากข้าวถึงสี่เท่า ดังนั้นเราควรมีเป้าหมายว่าเราต้องการทำ 
อาหารเลี้ยงสุกรเองที่มีราคาประหยัดและทำให้สุกรมีผลผลิตเนื้อที่ดีที่สุด

การใช้ประโยชน์จากพืชและเศษเหลือจากพืชที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วโลก

ส่วนผสมอาหารสัตว์ในรูปแบบใหม่พบได้ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นต้น
ถั่วลิสง, ซังข้าวโพด, เศษเหลือจาก
กะหล่ำปลี, และแกนต้นกล้วย ล้วน
เป็นตัวอย่างของวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรที่มีประโยชน์ที่ใช้เป็น 
อาหารเลี้ยงสุกรในประเทศฟิลิปปินส์ 
นอกจากนี้ที่เกาะมินดาเนาและเกาะ
ลูซอนมีการใช้มันสำปะหลังแห้งด้วย 
ที่เกาะปาลาวันมีการใช้ใบขนาด
ใ ห ญ่ ข อ ง หั ว บุ ก ป่ า ห รื อ 
Amorphophallus paeoniifolius ที่
เก็บมาจากชั้นที่ถูกทับถมอยู่ด้านล่าง
ในพื้นป่าชุ่มน้ำแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้น
เล็กใช้ทำอาหารสัตว์ (ภาพที่ 3.5) 
ส่วนในประเทศอินเดีย มีการปลูกหัว
บุกสายพันธุ์ต่างๆไว้เป็นอาหารและมีชื่อเรียกว่ามันเท้าช้าง

ในประเทศไทย มีการนำต้นกล้วยไปหมักเป็นอาหารสุกร โดยนำส่วนของ
ลำต้นกล้วยสดมาสับและผสมกับน้ำตาลและเกลือเม็ด (ที่อัตราส่วนหยวกกล้วยสับ 
100 กิโลกรัม: น้ำตาล 4 กิโลกรัม : เกลือเม็ด1 กิโลกรัม) แล้วหมักไว้ในถังเป็นเวลา 
3 วัน โดยใส่จุลินทรีย์ที่เกิดตามธรรมชาติที่เพาะไว้ลงไปเพื่อช่วยในขบวนการหมัก
ด้วย หลังจาก 3 วันแล้ว ต้นกล้วยหมักที่ได้นี้นำไปผสมใน  ปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน
กับรำข้าวโปรตีนสูงและปลาป่น (ตันโช, 2015) [บก.: รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการทำสูตรอาหารสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ สามารถดูที่หนังสือ “การ์ตูนเกษตร
ธรรมชาติ” โดยดร.อาณัติ ตันโช   ที่มีทั้งภาษาไทย อังกฤษ และเขมร ที่สำนักงาน
เอคโค เอเชีย]
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ในประเทศเคนย่า เถาของมันเทศถือเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีคุณค่ามากสำหรับ
การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเถามันเทศนี้จะนำมาสับและหมักด้วย EM1 แล้วเติมข้าวโพด
ป่นกับโปรตีนเพื่อให้ขบวนการหมักมีประสิทธิภาพมากขึ้น (จากหนังสือ “How to 
Make Your Own Pig Feed on the Farm,” 2015)

การตัดพืชตระกูลถั่วและหญ้าแบบสดๆ
หญ้าถือเป็นแหล่งของพืชอาหา

รสัตว์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง จากข้อมูลของ
ดร.มาร์ตินที่ว่า “พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยง
สัตว์ในเขตร้อนประ มาณร้อยละ 75 คือ
หญ้า” (Martin, 1993) ที่บ้านอโลฮา 
เราปลูกพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ไว้หลากหลาย
ชนิดที่สามารถตัดสดและเก็บไปให้สุกร
กินได้ (ภาพที่ 3.6; เปรียบเทียบกับสุกรที่
ขุดคุ้ยอาหารในดิน ผู้เลี้ยงสามารถตัดพืช
อย่างระมัดระวังได้ดีกว่าและไม่ทำให้พืช
เ สี ย ห า ย )  เ ร า ป ลู ก หญ้ า แ ฝ ก 
(Chrysopogon zizanioides) เพื่อรักษา
หน้าดินในพื้นที่ลาดชันและมีการจัดการ
ร่องชะลอน้ำในระบบเก็บกักน้ำไว้ใช้ และเรายังใช้หญ้าแฝกนี้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
ด้วย  โดยหญ้าแฝกที่เป็นต้นอ่อนนี้ตัดได้หลายครั้งในช่วงหน้าฝนและยังคงรักษาคุณ
ค่าทางอาหารได้อยู่ และเรายังใช้หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum)ที่ตัดสด
มาเป็นอาหารให้กับสุกรและวัวควายด้วย

 
ที่บ้านอโลฮา เราใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีการเกษตรในที่ลาดชัน 

(Sloping Agricultural Land Technology หรือ SALT) มาตั้งแต่ปี 2001 ซึ่งระบบนี้
จะปลูกต้นไม้ในตระกูลถั่วและไม้พุ่มล้มลุกอายุหลายปีช่วยยึดหน้าดินลดหลั่นไปตาม
แนวไหล่เขาร่วมกับการปลูกพืชอายุสั้นสลับตามแนวทุกๆปี  พืชตระกูลถั่วที่นำไป
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หมักได้ถือเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีนและวิตามินรวมถึงเอ็นไซม์ที่ส่งเสริมการย่อย
ของอาหาร (Watson, 1985) เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่
ได้มากมายจากต้นและขยายพันธุ์จากเมล็ดที่เรามีเมื่อแรกเริ่ม เรามีทั้งการทำแถว
ระดับของหญ้าเกล็ดหอย Desmodium rensonii, หางเสือ Flemingia congesta, 
ครามขน Indigofera, แคฝรั่ง Gliricidia sepium, กระถิน Leucaena 
leucocephala และกระถินเทพา Mangium acacia พืชตระกูลถั่วเหล่านี้นำไปทำ
เป็นอาหารหมักสำหรับสัตว์ที่มีประโยชน์อย่างมาก (“Nitrogen Fixing Trees Start 
Up Guide,” 2008)

การหมักพืชสด 
เศษพืชที่เหลือใช้ในการเกษตรสามารถนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายของอาหารได้ 

ที่บ้านอโลฮา พืชตระกูลถั่วเช่นต้นถั่วลิสง, แคฝรั่ง, กระถิน, หางเสือ, หญ้าเกล็ดหอย 
และถั่วคุดซู Pueraria lobata (Kudzu) สามารถนำมาใช้ได้ดี นอกจากนี้มีการใช้
มะรุมและเฟิร์นลอยน้ำด้วย  ภายในเครือข่ายเกษตรธรรมชาติเกาหลี (Korean 
Natural Farming หรือ KNF) จะไม่ใส่บางอย่างผสมลงไปในอาหารสุกรเพื่อหลีก
เลี่ยงสิ่งที่สงสัยว่าอาจจะเป็นอันตรายกับสุกรได้ โดยผลข้างเคียงไม่ได้มีบันทึกไว้ชัด
เจนแต่เราก็หลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและขณะเดียวกันก็มีทางเลือกอย่างอื่นอีก
หลายอย่าง หลักในการเพิ่มส่วนผสมใหม่เข้าไปในสูตรคือการเพิ่มแบบช้าๆและเพิ่ม
ครั้งละหนึ่งอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะสามารถบอกได้ว่าส่วนผสมอันไหนที่ใส่แล้วได้ผลเป็น
อย่างไร ให้เตรียมรับมือถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้น จดบันทึกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและเปรียบ
เทียบกับการเติบโตในสภาพปกติ ถ้าสุกรมีอาการท้องเสียให้แยกเอาส่วนผสมที่
กำลังทดลองให้กินอยู่นั้นออกแล้วให้อาหารที่มีส่วนผสมที่ปลอดภัยเหมือนที่เคย

วัตถุดิบที่เหลือใช้จากโรงสี
การทำสูตรอาหารเลี้ยงสุกรให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องเลือกหา

แหล่งที่มาของส่วนผสมอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากโรงสีในพื้นที่  
รำข้าว “D1” (มีคำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนต่อไป)ถือว่ามีคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง 
และควรหลีกเลี่ยงคุณภาพที่รองลงไป (คือ D2 ถึง D4) เพราะมีปริมาณโปรตีนต่ำ
และมีเปอร์เซนต์เส้นใยที่ย่อยไม่ได้สูง (เช่นเซลลูโลส) ท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับโรงสีข้าว(Rice Mill Primer) ในท้ายหนังสือของผมได้ (Mikkelson, 2005) 
ส่วนรำอื่นๆ (เช่น ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ฯ) ก็สามารถใช้ได้แต่ให้ระวังระดับของโปรตีน
หยาบ รำข้าวคุณภาพสูงจะมีโปรตีนหยาบร้อยละ 12 ถึง ร้อยละ 14 ขณะที่ข้าวโพด
สายพันธุ์ใหม่ๆจะมีโปรตีนหยาบเพียงครึ่งเดียวของรำข้าวคุณภาพสูงนี้ 

มะพร้าวป่นถือเป็นผลพลอยได้จากการสกัดไขมันมะพร้าวและหาได้จากโรง
สกัดน้ำมัน มะพร้าวป่นประกอบไปด้วยโปรตีนหยาบถึงร้อยละ 24 แต่ควรจำกัด  
ปริมาณที่ ร้อยละ 10 ต่อน้ำหนักของสูตรอาหาร  มะพร้าวป่นนี้ประกอบด้วยโปรตีน
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คุณภาพดีแต่มีปริมาณไขมันสูง (คล้ายกับหนอนแมลงวันลาย) ถ้าให้อาหารที่มีไขมัน
มากเกินไปอาจทำให้
เกิดอาการท้องเสียได้ 
และอาจต้องเสียน้ำ
หนักไปจากการลด
การกินคาร์โบไฮเดรต
และโปรตีน แต่การใส่
ม ะ พ ร้ า ว ป่ น ก็ ยั ง มี 
ประโยชน์อยู่ โดยใส่
ไม่เกินร้อยละ 10 ใน
สูตรอาหารเพราะพื้นที่
ที่เราอยู่นั้นมะพร้าวป่น
มีราคาถูก การหมัก 
(มีข้อมูลที่จะกล่าวใน

ส่วนต่อไป) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรตีนที่ย่อยได้ในมะพร้าวป่น แต่ถ้าหา
มะพร้าวป่นไม่ได้ในพื้นที่ก็ให้เพิ่มปริมาณปลาป่นแทน

ปัญหาของโรงสีข้าว
เครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ Cono Mills สามารถผลิตข้าวขัดขาวแบบที่สีเอา

รำออกทั้งหมด ซึ่งมักเรียกว่า “WMR” (ย่อมาจาก Well Milled Rice หรือข้าวสีระดับ
ดี) โดยเศษเหลือจากการสีข้าวนี้กลายเป็นส่วนผสมที่มีคุณค่าสำหรับสูตรอาหาร
เลี้ยงสัตว์ (ภาพที่ 3.7) เมื่อเปรียบเทียบกับเศษเหลือจากข้าวที่อื่น รำข้าว D1 นี้มี 
ปริมาณวิตามิน เกลือแร่และโปรตีนสูงที่สุด 

ในหลายพื้นที่มีเพียงเครื่องสีขนาดเล็ก (บางครั้งเรียกว่าเครื่อง Satake 
Mills) ซึ่งเครื่องสีขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้สีข้าวให้รำออกจนหมดและมักเรียกว่า 
“RMR” (ย่อมาจาก Regular Milled Rice หรือข้าวสีระดับปานกลาง)  เครื่องสี 
Satake Mills จะได้เศษเหลือจากการสีเป็นรำข้าว D2 ซึ่งมีคุณภาพรองจาก   รำข้าว 
D1 แต่สามารถนำมาใช้ในสูตรของที่บ้านอโลฮาได้ถ้าใช้เป็นส่วนเสริมโดยมี   
อัตราปลาป่นเพิ่มขึ้นอีก 25% จากสูตรพื้นฐานตามน้ำหนัก 

เฟิร์นลอยน้ำ
เฟิร์นลอยน้ำและพืชน้ำหลายชนิดที่มีโปรตีนสูง พืชน้ำสามารถเติบโตได้ดี

ในแหล่งสระน้ำที่มีธาตุอาหารเพียงพอ โดยพืชน้ำเหล่านี้สามารถนำมาใช้        
ประโยชน์เป็นอาหารสุกรและช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเสริมได้เป็นอย่างดี 
หากมีการใช้อาหารเลี้ยงสัตว์ที่ราคาแพงผสมอยู่ด้วย เฟิร์นลอยน้ำเช่นแหนแดง 
(Azolla spp.), แหนเป็ด (มีหลายวงศ์และหลายสายพันธุ์), และแม้แต่จอกหูหนู 
(Salvinia spp.) ก็นำมาใช้ได้ถ้ามีการเพาะและเก็บมาใช้อย่างเหมาะสม สัตว์ที่กิน
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ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารอย่างสุกรและ
สัตว์ปีกจะกินพืชสีเขียวเหล่านี้เป็นจำนว
นมากถ้านำมาให้เป็นอาหาร ทางเลือก
หนึ่งในการปลูกพืชน้ำนี้คือให้มีที่ปลูก
แยกต่างหากไม่ว่าจะเป็นบ่อ ภาชนะหรือ
รางน้ำ และมีแพที่มีตาข่ายกักไว้ในบ่อ
เดียวกับที่เลี้ยงปลา อย่าลืมว่า พืชที่ใช้
เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เติบ
โตภายในบ่อเลี้ยงปลาจะต้องแยกและกัน
ออกจากปลา ไม่เช่นนั้นปลาจะไปกินจน
เกินปริมาณที่ต้องการจนหมดไม่มีเหลือ! 
(ภาพที่ 3.8) นอกจากนั้นถ้าเป้าหมายคือ
การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แต่ถ้ามีพืชน้ำที่
เติบโตอยู่ที่ ผิวน้ำก็จะบดบังแสงแดด
ทำให้สาหร่ายและแพลงตอนอื่นๆเติบ
โตไม่ได้ และไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเท่าไรนักที่
จะผลิตแหล่งโปรตีนสองอย่าง (เช่นสาหร่ายและพืชน้ำ) ให้ดีอย่างสมบูรณ์ในแหล่ง
น้ำเดียวกัน 

ในการทดลองที่ประเทศอินเดียเพื่อเปรียบเทียบ Lemna minor (แหน), 
Ipomoea reptans (ผักบุ้ง), Trapa natans (กระจับ), และ Salvinia cucullata 
(จอกหูหนูที่มักเข้าใจผิดว่าเป็นแหน) พบว่าทั้งแหนและผักบุ้งมีอัตราการแปรสภาพ
เป็นอาหารที่ดีและมีโปรตีนสูงเป็น ร้อยละ 28 และร้อยละ 32 ตามลำดับ (Kalita et 
al., 2007) พืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยแหนแดง 
(Azolla caroliniana) มีรายงานว่าประกอบไปด้วยโปรตีนอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 19-30 
ถือว่าเป็นเฟิร์นลอยน้ำที่โตเร็วแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้มีอยู่ในการศึกษาที่ประเทศ
อินเดีย 

สิ่งที่ต้องระวังคือไม่ควรเก็บพืชเหล่านี้มาใช้มากจนเกินไป เพราะจะทำให้
มีพืชไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ มีหลักการทั่วๆไปอย่างหนึ่ง (ภายใต้สภาพที่     
สมบูรณ์แบบ) คือให้เก็บพืชลอยน้ำเหล่านี้มาใช้โดยไม่ให้มากเกินครึ่งของน้ำหนัก
โดยรวมของพืชต่ออาทิตย์ (หรือ 1/7 ของน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดต่อหนึ่งวัน) ซึ่ง
เคล็ดลับอยู่ที่การรักษาพืชเหล่านี้ให้อยู่ในระยะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควร
ต้องเฝ้าดูว่าวิธีใดจะใช้ได้ผลดีในระบบที่เรามีอยู่ แหนแดงนั้นจะทนต่อการเคลื่อนที่
ของน้ำได้ดีกว่าแหนเป็ด และจอกหูหนูนั้นโตเร็วที่สุดแต่อาจไปแย่งพื้นที่พืชอื่นได้

อาหารอัดเม็ด
ถ้าท่านกำลังต้องการเลี้ยงสุกรแบบเข้มข้น การใช้อาหารข้นจึงเป็นวิธีหนึ่งที่

ควรพิจารณา อย่างไรก็ตาม อาหารที่มีขายอยู่นั้นมีราคาแพง ในบทความของสาร 
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ภาพที่ 3.8 การเพาะแหนแดงและจอกหูหนูที่
บ้านอโลฮา



ECHO Technical Note เรื่อง “อาหารปลา” (ETN, 2010) มีอาหารเสริมชนิดต่างๆ
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ รำข้าว เศษข้าวจากการสี ปลวก เศษอาหารในบ้าน 
รำข้าวโพด และผักใบเขียวหลายชนิด (Murnyak, 2010) จริงๆแล้วอาหารอัดเม็ด
นั้นไม่มีความจำเป็น เพียงแต่นักการตลาดสร้างภาพว่าอาหารอัดเม็ดมีความ “ทัน
สมัย” หรือ “เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์” ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดการและ 
แรงงานที่ต้องใช้ในการทำอาหารอัดเม็ดนั้นสูงกว่ากำไรที่ได้จากการเติบโตของสุกร  
ไม่ว่าอย่างไรสุกรนั้นพอใจและพร้อมจะกินอาหารอะไรก็ได้ที่แม้จะเป็นอาหารหมักที่
ป่นละเอียดเป็นเศษเล็กเศษน้อย

ปัญหาที่พบกับถั่วเหลืองและพืช GMO 
การดำเนินงานที่บ้านอโลฮาจะไม่มีการใช้ถั่วเหลืองเลยเนื่องจากผล  

กระทบของถั่วเหลืองที่มีความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ในถั่วเหลืองมีสารยับยั้ง  
ไฟโตเอสโตรเจนและเอนไซม์ที่เป็นปัญหาต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับถั่วเหลืองมีบันทึกไว้ต่อไปนี้:

กรดไฟติกในถั่วเหลืองที่มีในปริมาณสูงจะลดการดูดซึมธาตุแคลเซียม, แมกนีเซียม, 
ทองแดง, เหล็ก และสังกะสี กรดไฟติกในถั่วเหลืองไม่สามารถทำให้เป็นกลางได้ไม่
ว่าจะด้วยวิธีการแช่น้ำ, เพาะเมล็ด, และการเคี่ยวบนไฟเป็นเวลานาน อาหารที่มีกรด
ไฟลิกสูงมักจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการเติบโตในเด็ก

สารยับยั้งเอนไซม์ทริพซินในถั่วเหลืองจะแทรกแซงการย่อยโปรตีนและอาจ
ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของตับอ่อน ในการทดลองกับสัตว์ที่กินถั่วเหลืองที่มี
สารยับยั้งเอนไซม์ทริพซินส่งผลให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก

ไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลือง (เช่น เอสโตรเจนในพืช) จะขัดขวางการทำงานของ
ต่อมไร้ท่อและอาจเป็นสาเหตุของการเป็นหมันและกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมในผู้
หญิงที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่

ไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองเป็นตัวต้านไทรอยด์ที่เป็นสาเหตุของ ภาวะ
ขาดไทรอยด์และอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งต่อมไทรอยด์ ส่วนในทารก การกินนมถั่ว
เหลืองมีส่วนทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันทางไทรอยด์บกพร่อง

กลุ่มวิตามิน B12 ในถั่วเหลืองไม่สามารถดูดซึมได้และยังทำให้ร่างกาย  ต้องการ 
วิตามิน B12 เพิ่มขึ้น(Nienhiser, 2003)

จีเอ็มโอ (GMO)  หรือ สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม (genetically 
modified organisms) ถือเป็นปัญหาเช่นกัน ในการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้  แสดงถึง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างมะเร็งกับสุกรที่กินถั่วเหลืองและข้าวโพดจีเอ็มโอ 
(Carman, n.d.) เรามีผลผลิตอื่นๆอีกหลายอย่างที่สามารถเลือกได้   ดังนั้นที่     
บ้านอโลฮาของเราจึงหลีกเลี่ยงจีเอ็มโอ [บก: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “ข้ออ้างอิงเกี่ยวกับ
ถั่วเหลือง” ตอนท้ายเล่ม]
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การผลิตอาหารและสูตรอาหารเลี้ยงสุกรจากวัตถุดิบในฟาร์ม
การที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทำการทดลองและจดบันทึกไว้อย่างละเอียดจะ

ช่วยให้เกิดการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้ได้เอง เกษตรกรในหลายๆ ประเทศ
สามารถหาซื้อส่วนผสมที่ใช้ทำอาหารได้ทุกครั้งที่ต้องการ จึงเป็นการช่วยลดค่าใช้
จ่าย แต่ส่วนผสมที่ได้จากฟาร์มก็จะยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้อีก! ที่บ้านอโลฮา 
สมาชิกของเรา 2 คนสามารถทำอาหารสดปริมาณ 200 กิโลกรัมภายในเวลาไม่ถึง
หนึ่งชั่วโมง

ประโยชน์ของการหมัก
ประสิทธิภาพในการย่อยและอายุของอาหารสุกรจะเพิ่มขึ้นด้วยการทำงาน

ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการผลิต  ผลที่ได้จากการศึกษา    
แสดงให้เห็นว่าการใช้จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มโปรตีนหยาบในเนื้อมะพร้าวแห้ง จากร้อยละ 
17.24 เป็นร้อยละ 31.22% และมีการพบด้วยว่าคุณสมบัติของกรดอมิโนถูกพัฒนา
ให้ดีขึ้น (Cruz, 1997) 

[หมายเหตุ: นอกจากการหมักอาหารปลาแล้ว ที่บ้านอโลฮายังหมักอาหารสำหรับ
เลี้ยงไก่ เป็ด และสุกรเพื่อช่วยในด้านความหลากหลายของกลุ่ม          จุลินทรีย์ที่
มีประโยชน์ แต่เราไม่ใช้การหมักในการทำอาหารเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวควาย (บท 
ความเรื่องการทำอาหารเลี้ยงสัตว์อื่นๆจะจัดทำขึ้นในสารเอคโค่ เอเชีย ต่อไป)] 

เมื่อทำการหมักอาหารเลี้ยงสัตว์ ต้องใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
แล้วว่าไม่มีการปนเปื้อนกับจุลินทรีย์ก่อโรคอื่นๆ เราใช้ EM-1 ซึ่งมีขายอยู่ภายใต้
การทดสอบในห้องทดลองและได้รับการรับรองเพื่อใช้ในสัตว์น้ำโดยสำนักงาน
ประมงและทรัพยากรทางน้ำแห่งฟิลิปปินส์ โดยผลิตภัณฑ์ EM-1 นี้คิดค้นสูตรโดย 
ดร.เทรุโอะ ฮิหงะ จากมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศ ญี่ปุ่น และมี  
ขายอยู่ในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีการใช้ EM-1 มากกว่าประเทศ
ญี่ปุ่น 

EM-1 ประกอบไปด้วยเชื้อที่แข็งแรงของ แล็คโตบาซิลลัส, แบคทีเรีย 
สังเคราะห์แสง ยีสต์ที่มีประโยชน์ และอื่นๆ เชื้อเหล่านี้ได้รับอาหารจากน้ำตาลและ
คาร์โบไฮเดรต และขณะเดียวกันก็จะสร้างเมตาโบไลท์ ทุติยภูมิ (secondary 
metabolites) ที่จะช่วยเพิ่มประเภทของสารอาหารในอาหารสัตว์ ในหนังสือของผม
ชื่อว่า A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics  
เป็นคู่มือและข้อแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ EM และท่านสามารถหาได้ออนไลน์
ที่ available online as a free PDF download ซึ่งเป็นไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี  
หรือสามารถหาได้จากร้านหนังสือของ  เอคโค 

ถ้าหา EM-1 ไม่ได้ ก็อาจลองใช้เวย์จากชีสหรือโยเกิร์ตซึ่งหาได้จาก 
โรงงานในพื้นที่ โดยให้เริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนด้วยการใช้เวย์ทดแทนในอัตรา
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ส่วนเดียวกับที่ใช้ EM1 และปรับให้มากขึ้นถ้ายังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น การหมักที่ดี
ควรทำให้มีกลิ่นหวานและเปรี้ยวเมื่อเวลาผ่านไป 2 อาทิตย์ ถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่า
เหมือนไข่เน่า (ซัลไฟด์) หรือเกิดการเน่าเสียขึ้นอย่านำไปให้สุกรกิน ให้ทิ้งส่วนที่ทำ
การทดลองแล้วไม่ได้ผลนั้นเข้าไปในกองปุ๋ยหมักแล้วใช้เป็นปุ๋ยต่อไป 

อีกทางเลือกหนึ่งถ้าไม่มี EM-1 คือการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น (Iindigenous 
Microorganisms หรือ IMOs) ในระบบเกษตรธรรมชาติเกาหลี (KNF หรือย่อมา
จาก Korean Natural Farming) ที่บอกว่า “วัสดุทางการเกษตรนำมาผสมกับน้ำตาล 
เกลือ และสารละลาย IMO” [บก: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำและใช้ 
IMOs สามารถดูได้ที่ “An Introduction to Asian Natural Farming”  ที่เว็บไซท์ 
ECHOcommunity.org.] 

สูตรอาหารเริ่มต้นสำหรับสุกร
ตารางที่ 3.2 นี้คือสูตรที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการทำอาหารสุกรเอง 

อย่าลืมว่าต้องจดบันทึกและปรับส่วนผสมตามวัตถุดิบที่หาได้ รวมถึงบันทึกประสิทธิ
ภาพของอาหารที่ได้จากฟาร์มของเราเอง ค่าใช้จ่ายนี้มาจากสถานที่ตั้งของเราและ
อาจแตกต่างกันไปในที่อื่นๆ
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ขั้นตอนการผสมและปริมาณความชื้น
ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่าพื้นคอนกรีตที่จะทำการผสมอาหารนั้นสะอาดและเรียบ

เสมอกัน เวลาที่หมักอาหาร ให้ผสมส่วนผสมแห้งให้เข้ากันก่อน (เช่นรำข้าว, 
มะพร้าวป่น, ฯลฯ) จากนั้นใส่พืชสด (เช่น จอกหูหนู, แหนแดง, และพืชวงศ์ถั่ว) และ
ใส่เศษเหลือจากผลผลิตการเกษตร ให้ส่วนผสมแห้งได้เกาะติดอยู่กับพืชสด    จาก
นั้นใส่ EM-1 และกากน้ำตาลอย่างละ 100 มล.ที่ละลายในน้ำ 10 ลิตรแล้ว เราต้อง
การให้ปริมาณความชื้นอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 30 และ 50 โดยอาจต้องใส่น้ำเพิ่มเพื่อ
ให้ได้ความชื้นในระดับนี้ 

การทดสอบที่จะหาว่าปริมาณความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 30-50 หรือไม่นั้น ทำได้
ง่ายๆด้วยวิธี “ทดสอบก้อนกลม” หน้าที่…..โดยหยิบอาหารผสมมา แล้วใช้มือทั้ง
สองข้างปั้นเป็นก้อนกลมโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองคลึงเบาๆ ถ้าปั้นก้อนส่วนผสมให้เป็น
ก้อนได้ก็แสดงว่ามีความชื้นในปริมาณที่พอดี แต่ถ้าปั้นเป็นก้อนไม่ได้แสดงว่าแห้ง
เกินไป ให้ค่อยๆเติมน้ำทีละนิด แล้วทดสอบใหม่อีกครั้ง ถ้าเปียกจนน้ำชุ่มออกมาก็
แสดงว่าความชื้นสูงกว่าที่ควรเป็นและจะต้องใส่ส่วนผสมแห้งเข้าไปอีกเพื่อให้ความ
ชื้นลดลง และอย่าใส่แค่รำข้าวที่เป็นส่วนผสมแห้งลงไปอย่างเดียวเพราะจะทำให้
สูตรมีสัดส่วนเปลี่ยนไปและลดประสิทธิภาพของอาหารนั้น

หลังจากผสมส่วนผสมทั้งหมดให้ได้ปริมาณความชื้นที่ร้อยละ 30-50 แล้ว 
ให้ตักใส่ถังและกดให้แน่นโดยปิดฝาให้สนิท แล้วหมักไว้เป็นเวลา 2 อาทิตย์ เพื่อ
จะให้ปริมาณความชื้นของส่วนผสมสม่ำเสมอยิ่งขึ้นและได้อาหารที่มีคุณภาพดีกว่า
อาหารผสมแบบสด 

สูตรอาหารสำหรับสุกรสายพันธุ์ใหม่
ในการทำอาหารเลี้ยงสัตว์เอง จะต้องทำการตวงและชั่งส่วนผสมแต่ละอย่าง

ให้ตรงตามสูตรและบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากสูตรการทดลองแต่ละอย่างไว้ ควรแยก
สุกรส่วนหนึ่งไว้ให้กินอาหารเหมือนเดิมที่เคยกินอยู่ (เพื่อให้สุกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มควบ
คุม) เพื่อจะได้เก็บไว้เปรียบเทียบ หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ให้  เปรียบเทียบน้ำหนัก
ของสุกรที่กินอาหารใหม่ที่ทำเองกับสุกรกลุ่มควบคุม 

เราขอแนะนำให้ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และทดลองที่จะนำมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการทดสอบที่สม่ำเสมอ การใช้แผ่นตารางทำการจะช่วย
ในการปรับปริมาณปัจจัยการผลิตและสูตรต่างๆของอาหาร หลังจาก การบันทึกผ่าน
ไปหลายเดือน ท่านจะประเมินผลที่ได้จากอาหารที่ทำเอง เราพบว่าถ้าเราทำสูตร 
ส่วนผสมโดยคำนึงถึงโปรตีนหยาบเป็นหลัก ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง 

ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงเฟิร์นลอยน้ำว่าเป็นอาหารสด ที่ช่วยเรื่องความ
หลากหลายด้านชีวภาพ และเพื่อให้เกิดความหลากหลายก็อาจมีการใช้การผสม
ผสานกันระหว่างแหนเป็ด แหนแดงและจอกหูหนูเพิ่มเข้าไปเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยัง
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ได้อาหารสุกรคุณภาพสูง ลองเรียนรู้ที่จะเพาะเลี้ยงพืชเหล่านี้เอง เพราะถ้าไปซื้อจะ
ราคาแพงมาก มีสาหร่ายสไปรูไลนา (Cyanobacterium หรือแบคทีเรียที่สังเคราะห์
แสงชนิดหนึ่ง หรือที่รู้จักว่าเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทน
เฟิร์นลอยน้ำ กว่าร้อยละ 30 ของการผลิตสาหร่ายสไปรูไลนา ในโลกนี้ มีไว้เพื่อใช้
เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ (Belay et al., 1996) ได้มีการศึกษาทางเลือก
อื่นๆด้วยและผลที่ได้ก็มีทั้งดีและไม่ดี รวมถึงผักตบชวาในประเทศไนจีเรีย 
(Igbinosun et al., 1988) แต่ผมขอไม่แนะนำให้ทดลองกับผักตบชวาเพราะผมได้
ทดลองแล้วและได้ผลไม่ดีเท่าไร แต่ถ้าคุณได้ทำการทดลองกับผักตบชวาและได้ผล
ดีขอความกรุณาส่งผลการทดลองมาให้ผมด้วย! 

วิตามินและเกลือแร่
หินฝุ่นหรือหินที่ถูกบดให้ป่นจากโรงโม่หินจะมีระดับปริมาณของเกลือแร่ที่

จะทดแทนการขาดเกลือแร่จากพืชหรือเฟิร์นลอยน้ำได้ (Murnyak, 2010)  แต่ที่ที่เรา
อยู่ไม่มีหินนี้ เราจึงใช้มะรุมที่ปลูกแบบออร์แกนิคในปริมาณร้อยละ 1 จากน้ำหนัก
ของอาหารที่จะผสม  หรืออาจใช้หินปูนบดสำหรับวัวหรือควายที่หาซื้อจากร้านขาย
วัสดุทางการเกษตร นำมาใส่เพิ่มด้วยก็ได้เพื่อส่งเสริมการเติบโตของกระดูก โดย
เฉพาะกับสุกรระยะให้นมลูก

ตารางการให้อาหารสุกรและการปรับโปรตีน
โปรตีนเป็นส่วนที่ราคาแพงในการเลี้ยงสุกรแบบเข้มข้น และไม่ควรใช้เกิน

ความจำเป็น ถ้าไม่มีการตัดพืชสดและพืชตระกูลถั่วไปให้สุกรกินก็ให้ปฏิบัติตาม 
ตารางแผนการลดโปรตีนตามระยะการเติบโตของสุกรเพื่อลดการใช้อาหารราคา
แพง (ตารางที่ 3.2) ทางเราได้ปฏิบัติตามคู่มือโภชนาการสุกรที่มีใช้กันอยู่แพร่หลาย
จากมหาวิทยาลัยมิซซูรี University of Missouri (Rea, 1993) สุกรมีความต้องการ
โปรตีนปริมาณต่างกันไปตามระยะการเจริญเติบโต การประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้
มากที่สุดคือการตัดโปรตีนที่มีราคาแพงที่สุดออกไปเมื่อมีการปรับระดับโปรตีนที่
สุกรต้องการได้แล้ว ในกรณีของเรา ปลาป่นมีราคาแพงมากที่สุดและเป็นส่วนที่เรา
จะปรับลดให้เหมาะสมกับความต้องการตามระยะการเติบโต อาหารสูตรเริ่มต้น 
(ตารางที่ 3.2) จะใช้ตั้งแต่สุกรหย่านมจนสุกรน้ำหนัก 18 กก. ซึ่งประกอบไปด้วย 
โปรตีน 18% อาหารที่มีโปรตีนสูงนี้จะลดภาวะการเติบโตหยุดชะงักในระยะแรกเริ่ม 
จากนั้นจะลดปริมาณโปรตีนลงที่ 16% สำหรับสุกรใน “ระยะเติบโต” (18-50 กก.) 
โดยระยะนี้เราลดปลาป่นไป 3 กก. และสำหรับการเลี้ยงสุกรแบบประหยัดกว่านั้น 
สุกร “ระยะสุดท้าย” (50 กก.ถึงส่งตลาด) ต้องการโปรตีนหยาบเพียง 14%     โดย
อาหารในระยะสุดท้ายนี้สามารถปรับได้ด้วยการลดปลาป่นในสูตรลงอีก 2 กก.และ
ส่วนผสมอื่นๆยังเหมือนเดิม การทำอาหารหมักให้สุกรเองจากผลผลิตของฟาร์ม 

53



สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าและทำให้สุกรมีสุขภาพดีกว่าการใช้ 
อาหารที่ซื้อมา (ตารางที่ 3.2)

ที่บ้านอโลฮา เราเลือกที่จะใช้สูตรอาหารเริ่มต้นให้กับสุกรตลอดอายุของ
มัน แต่ลดโปรตีนด้วยการเพิ่มปริมาณอาหารพืชสด ในตารางที่ 3.3 คือ ตาราง 
แสดงระยะการเติบโตของสุกรที่ฟาร์มของเรา โดยสุกรที่เพิ่งหย่านมเรายังไม่ตัดพืช
สดมาให้กิน แต่เมื่อเริ่มโตเต็มวัยเราจะให้พวกมันกิน “อาหารฟรี” ที่ได้จากฟาร์มไม่
ว่าจะเป็นเศษเหลือจากผลผลิต หญ้าและพืชวงศ์ถั่วที่เราตัดมาให้

 

การให้อาหารในระยะต่างๆ

ระยะเวลา อาหารหมัก EM
เศษเหลือจากผลผลิต
พืชสดที่ตัดแล้วนำมาเลี้

ยง

ปริมาณของ EM 
ในแต่ละวัน

0-45วัน(จนหย่า
นม)

ก่อนหย่านม - เต็มที่ (จนถึง 5 
โมงเย็น)

46วัน – 18 กก. ช่วงเล็ก 12.00 ถึง เที่ยง เต็มที่ (จนถึง 5 
โมงเย็น)

18-50 กก. ช่วงรุ่น วันละ 3 ครั้ง 1-2 + กก.

50 กก. ช่วงขุน เต็มที่ 1 กก.

แม่สุกร ระยะดำรงชีพ วันละ 3 ครั้ง 2-3 กก.

แม่สุกร ระยะตั้งครรภ์ เต็มที่ 3 กก.

แม่สุกร ระยะให้นม เต็มที่ 3+ ½ กก./ลูกสุกร
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ตารางที่ 3.3 ตารางการใช้อาหารหมักควบคู่กับเศษเหลือจากผลผลิต (“เต็มที่” หมายถึงจัด
ไว้ให้สุกรได้กินอยู่ตลอดเวลา (ที่มา: http://www.slideshare.net/mik1999/sustainable-



สรุป
การเลี้ยงสุกรในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถจัดการได้ด้วยการรู้จักใช้สิ่งที่ปลูกเองและ 
วัตถุดิบที่หาได้ในฟาร์ม การวางแผนล่วงหน้าไว้สองอาทิตย์จะช่วยรับรองว่าจะมี 
อาหารหมักที่มีประโยชน์รอไว้ใช้อยู่เสมอ ยิ่งมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากไว้ใช้ตลอด
ระยะการเลี้ยงจนถึงการส่งตลาด  เราก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่ใช้น้อยลง
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เมนู “สลัด” สำหรับไก่ที่ฟาร์ม EM สระบุรี



บทที่ 4 
การผสมผสานการเลี้ยงไก่สำหรับเกษตรกรรายย่อย

และการผลิตอาหารไก่ 

คำนำ 
ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในฟาร์มทำให้เกิดระบบการเกษตรที่ยั่งยืนมาก

ขึ้น เศษวัสดุจากผลผลิตและมูลสัตว์เป็นส่วนของวงจรธาตูอาหารสำหรับพืชและช่วย
ลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยหมัก, การเลี้ยงไส้เดือน, การทำปุ๋ยโบกาชิ  และรวมถึงปุ๋ย
พืชสดด้วย นอกจากนั้นอาหารที่ได้จากวัตถุดิบในฟาร์มยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 
ถ้าเกษตรกรมีการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
เฉพาะไก่นั้นเป็นสัตว์ที่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูที่สูงมากในการเลี้ยงในพื้นที่ขนาด
เล็กด้วยอาหารที่ซื้อมา ในบทนี้ เราจะพิจารณถึงทางเลือกอื่นที่จะนำมาใช้เป็น 
อาหารสำหรับไก่และสัตว์ปีกขนาดเล็กอื่นๆ

ส่วนผสมของอาหารไก่จะต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีการเลี้ยงไก่ทั่วโลก 
การเลือกนั้นมักจะขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรให้เลือก คุณภาพเป็นอย่างไรและราคาเท่าไร 
ในขณะที่การใช้วัตถุดิบอื่นๆต้องคำนึงถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่นโปรตีน
หยาบหรือโปรตีนที่ย่อยได้ ประโยชน์ด้านโภชนาการของวัตถุดิบเหล่านี้ยังไม่ได้มี
การวิจัยที่แน่นอนหรือแน่ชัด ไก่นั้นเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็น อาหารและ
เติบโตได้ดีด้วยการเลี้ยงแบบปล่อย เลี้ยงในกรง หรือแม้แต่ในสภาพพื้นที่ป่าที่ไม่
จำกัดบริเวณไว้ ผมจะแบ่งปันวิธีการที่จะใช้วัตถุดิบจากฟาร์มให้มากที่สุดในการทำ
อาหารไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อย โดยจะใช้อาหารที่เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะหาได้ตาม
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ จากนั้นจะอธิบายถึงการทำให้อัตราอาหาร
เข้มข้นขึ้นในกรณีที่คุณมีพื้นที่ที่ไม่มากที่ให้ไก่ได้ออกกำลังกายหรือต้องเลี้ยงไก่ไว้
ในกรงหรือในพื้นที่จำกัด 
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ทุ่งหญ้าหรือแปลงเลี้ยงสัตว์
ทุ่งหญ้าหรือแปลงเลี้ยงสัตว์นี้อาจมีพืชอะไรก็ได้ตั้งแต่พืชตระกูลถั่วที่ขึ้นแบบ

หนาแน่นและหญ้าชนิดต่างๆ ไปจนถึงพื้นที่ที่มีวัชพืชขึ้นแซมอยู่ การนำไก่ออกไปให้
อยู่กับแสงแดดเป็นวิธีที่ดีที่จะเสริมวิตามินดีให้ไก่มีสุขภาพดีและเพื่อเพิ่มปริมาณ 
สารอาหารในไข่และในเนื้อ เราไม่ต้อ
งกา รให้ ไก่ถูกขั ง ไ ว้ โดย ไม่โดน
แสงแดดและมีชีวิตอยู่แต่ในที่มืด 
(ภาพที่ 4.1)

ปัญหาหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์
แบบธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้คือการป้องกันไก่พวกนี้จากศัตรู 
ในทุ่งหรือในป่าที่อาจมีอาหารและ
แมลงมากมายที่ให้โปรตีนแต่ก็จะมีค
วามเสี่ยงเรื่องของศัตรูใน ธรรมชาติ
หรือแม้แต่ขโมย  กรงไก่แบบเคลื่อน
ย้ายได้เป็นวิธีหนึ่งที่จะปกป้องไก่ไว้ 
กรงไก่นี้ออกแบบสำหรับฝูงไก่ขนาด
เล็ก เช่นกรงที่เรามีขนาด 1.2 ม. x 3 
ม. เหมาะสำหรับไก่เนื้อ 10 ถึง 15 ตัว แต่ถ้าเป็นไก่ไข่ก็ให้มีจำนวนไก่เพียงครึ่งเดียว
ของไก่เนื้อ  ในกรงไก่แบบเคลื่อนย้ายได้นี้จะมีภาชนะใส่น้ำและอาหารอยู่ โดยเรา
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ภาพที& 4.1: ไกม่คีวามสขุที.บา้นอโลฮา 

ภาพท ี4.2: กรงลากเลื.อนมนํีAาหนักเบาและ
ยา้ยไดด้ว้ยคนคนเดยีว 



จะย้ายกรงนี้วันละครั้งหรือสองครั้ง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของไก่และขนาดของไก่ 
กรงมีน้ำหนักเบาพอที่จะย้ายด้วยคนๆเดียว (ภาพที่ 4.2) เราพบว่าล้อมักจะกลาย
เป็นปัญหาในพื้นที่ของเมืองปาลาวันที่เป็นเนินเขา จึงได้ออกแบบ “กรงลากเลื่อน
อโลฮา” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนการใช้ล้อ (ภาพที่ 4.3)  ขณะทำการย้ายกรงไก่ 
ควรดันจากด้านหลังเพื่อไม่ให้กรงทับไก่ ไก่มักจะวิ่งหนีเมื่อถูกรบกวน ดังนั้นถ้าเราดึง
กรงจากด้านหน้า ไก่จะวิ่งไปอยู่ด้านหลังและอาจได้รับบาดเจ็บ

ใ น พื้ น ที่ ข น า ด ใ หญ่ ขึ้ น   
อาจมีการติดตั้งตาข่ายไฟฟ้าที่ใช้พลัง
งานแสงอาทิตย์เพื่อป้องกันศัตรูของ
ไก่ Harvey Ussery ได้เขียนไว้ใน
บทความ“Managing Poultry on 
Pasture with Electronet (การ
จัดการเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ
ด้วยตาข่ายไฟฟ้า)” ว่า “อาหารที่มี
ชีวิตที่ไก่กิน ไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนของ
พืช, เมล็ดพืช, ไส้เดือน, หอยทาก 
และแมลง ล้วนเป็นอาหารคุณภาพที่
อาหารสำเร็จรูปไม่สามารถเทียบ
ได้”  (Ussery, 2005) คุณอาจสงสัย
ว่าจะดัดแปลงใช้รั้วไฟฟ้าที่ใช้กับวัว
มาใช้กับไก่ได้หรือไม่ ที่บ้านอโลฮา
เราติดตั้งที่ชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแผงควบคุมด้วยแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นรั้ว
ไฟฟ้ากั้นวัวหรือควายไว้ รั้วนี้มีขึ้นเพื่อการจัดการวางแผนการเล็มหญ้าของวัวหรือ 
ควาย รั้วไฟฟ้ามักจะมีไว้เฉพาะสำหรับสัตว์แต่ละประเภท ดังนั้นเราต้องแน่ใจว่ารั้วที่
ใช้นี้เป็นสำหรับไก่หรือสัตว์ปีกโดยเฉพาะ เราไม่ขอแนะนำให้เอารั้วไฟฟ้าสำหรับวัว
หรือควายมาใช้กับไก่ แต่เราอยากแนะนำให้ใช้ตาข่ายไฟฟ้า (Electronet) ที่
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสัตว์ปีก

ถ้าคุณไม่สามารถจัดการให้มีไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณได้ อย่างน้อยก็ควรให้ไก่
มีพื้นที่สำหรับออกไปคุ้ยเขี่ย อาจเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่กั้นรั้วไว้เพื่อให้ไก่ปลอดภัยจาก
ศัตรูและมีแสงแดดที่พอดีให้กับไก่ พื้นที่คุ้ยเขี่ยนี้สามารถตัดพืชชนิดต่างๆมาไว้และ
นำเศษเหลือใช้จากสวนมาให้ไก่ได้กินด้วย ผมมีเพื่อนที่  ประเทศดูไบที่ใช้หญ้าจาก
สนามหญ้าที่ตัดแล้วมาเป็นอาหารเสริมและเป็นวัสดุรองพื้นกรงไก่ด้วย ถ้ามองหาดีๆ
คุณจะพบว่ามี “เศษสิ่งเหลือใช้”มากมายที่สามารถนำมาเป็นอาหารไก่ได้!  
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ภาพที& 4.3: กรงลากเลื.อนอโลฮาเป็นอกีทาง 
เลอืกหนึ.งของกรงที.ไมม่ลีอ้

ดา้นขา้ง

ดา้นไกเ่นืAอ 3-6 ตวั / สงูจากพืAน ½”



ถ้าจะให้ดีกว่านั้นควรมีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้ไก่ได้หาอาหาร ในประเทศ      
ฟิลิปปินส์ เราปลูกถั่วเขียว (เมล็ดหาได้จากธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค เอเชีย) 
เป็นการปลูกพืชหมุนเวียนสำหรับคลุมหน้าดิน เราพยายามปลูกให้ได้ถึงระยะที่จะใช้
เป็นอาหารสัตว์และปล่อยให้ถึงระยะออกดอกแล้วจึงปล่อยไก่เข้าไปกินก่อนที่จะเกิด
ฝักถั่ว ถ้าคุณต้องการปลูกเพื่อเก็บฝักถั่วก็สามารถทำได้ แต่สารอาหารในระยะนั้น
จะมีน้อยกว่าในระยะออกดอก เมื่อ
พื้นที่หนึ่งหมดไปแล้ว ให้กั้นไว้เพื่อ
ปลูกทดแทน และนำไก่ไปปล่อย
ให้หาอาหารในพื้นที่ใหม่ ผมแนะ
นำว่าควรมีพื้นที่ แบบนี้ไว้ประมาณ 
3 แปลงหรือมากกว่านั้นถ้ามีพื้นที่
กว้างพอ

การคุ้ยเขี่ย 
อาหารเสริมจากการคุ้ยเขี่ย อาหาร
กินของไก่  อาจได้มาจากการโรย
เมล็ดธัญพืชไว้ตามพื้น แปลงที่จัดไว้
ให้ไก่ออกมาเดินหาอาหาร เกษตร
กรส่วนใหญ่จะทำเสียงเรียกพิเศษ
เพื่อให้ไก่ได้ยินเพื่อจะมากินอาหารเสริมนี้ โดยโยนไปบนหญ้าหรือโปรยลงบนพื้นที่
มีหญ้าหรือใบไม้อยู่ (เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศขณะที่ไก่คุ้ยเขี่ยหาเมล็ด) การให้
อาหารเสริมแบบนี้จะกระตุ้นให้ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารและทำให้ไก่เดินไปยังที่ที่อาจยัง
ไม่เคยไปเดินหาอาหาร นอกจากนี้จะช่วยทำให้เกษตรกรนับจำนวนไก่ที่มีอยู่ได้ 

เมล็ดข้าวโพดบดเป็นอาหารเสริมที่นิยมใช้กันในพื้นที่ส่วนใหญ่ แต่มักจะมี
ราคาแพง จริงๆแล้วในหลายพื้นที่นั้นมีถั่ว เมล็ดธัญพืชต่างๆที่ช่วยในการเติบโตและ
ทำให้ไก่มีสุขภาพที่ดี ตัวเลือกอาหารเหล่านี้มีไม่จำกัด เพราะไม่ว่าที่ใดที่มีการเลี้ยง
ไก่อยู่ทั่วโลก เกษตรกรสามารถทดลองใช้อาหารเสริมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด
บดหยาบ, ถั่วพิลี, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วลิสง, ฯลฯ (ภาพที่ 4.4) เมื่อต้องเลือกอาหาร
ที่จะให้ไก่คุ้ยเขี่ยกิน ให้เลือกอาหารที่สามารถใช้มือโปรยกระจายได้ทั่ว เป็นอาหารที่
มีอยู่ในท้องถิ่นและราคาถูก 

ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่แบบให้กินหญ้า
วิธีที่ประหยัดและง่ายที่สุดในการเลี้ยงไก่คือการจัดพื้นที่ที่มีหญ้าหรือให้ไก่

ได้กินอาหารจากพืชสีเขียวที่ตัดมาให้ แหล่งโปรตีนต่างๆที่ได้จากฟาร์มเช่นแหนแดง
หรือหนอนแมลงวันลาย สามารถนำมาใช้เพื่อเสริมอาหารที่เป็นหญ้าหรือพืชสีเขียว
ได้ ไก่ที่กินหญ้าจะให้สารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ได้แก่:
• มีไขมันที่มีวิตามินชนิดละลายในไขมัน (A, D, E, K) มากกว่า
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ภาพที& 4.4: ตวัอยา่งอาหารสําหรับใหไ้กคุ่ย้
เขี.ยกนิที.มอียูใ่นตลาดเมอืงปาลาวนั 



• ในไขมันจะมีกรดไขมัน Conjugated Linoleic Acid (CLA) มากกว่า ซึ่งเป็นสาร
ช่วยต้านมะเร็งและช่วยในการลดน้ำหนัก

• มีเกลือแร่มากขึ้น – พบในไขมันเป็นส่วนใหญ่

หากให้พวกเมล็ดธัญพืชน้อยลงและพืชสีเขียวมากขึ้น รวมถึงให้พวกแมลง ปลาป่น 
มะพร้าวป่น ฯลฯ อัตราส่วนของกรดไขมันโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ในไก่ที่เลี้ยงด้วย
หญ้าจะมีความใกล้เคียงกับอาหารที่คนบริโภคในสมัยก่อนมากกว่าและมี         
ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากกว่าการบริโภคไก่ที่เลี้ยงแบบสมัยใหม่ สัตว์ที่
เลี้ยงด้วยเมล็ดธัญพืชจะมีระดับของกรดไขมันโอเมกา 6 ที่สูงเกินไป แต่แทนที่เราจะ
เพิ่มกรดไขมันโอเมกา 3 ไว้ในอาหารไก่ เราสามารถลดกรด   ไขมันโอเมกา 6 ด้วย
การลดปริมาณธัญพืชและใช้แมลงกับปลาป่นแทนเพื่อเกิดความสมดุลทาง
โภชนาการ ดร. Weston Price พบว่าอัตราส่วนที่เกือบเท่ากันของกรดไขมันโอเม
กา3/6ในอาหารของมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีค่าโดยรวมแล้วไม่เกิน 
5-6% ของไขมันที่บริโภคเข้าไปเป็นแคลอรี่ (ภาพที่ 4.5) (Fallon et al., 2000) เพื่อ
ให้คุณภาพของเนื้อ, ไข่ และไขมันมีความสมดุลสำหรับการบริโภคของมนุษย์และ 
สุขภาพที่ดีของไก่ เราจึงจำเป็นต้องรักษาสมดุลของกรดไขมันโอเมกา 3 และ 6 
ในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่

การผลิตอาหารไก่จากวัตถุดิบที่ได้จากฟาร์ม และสูตรอาหาร 
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะสามารถผลิตอาหารคุณภาพสูงได้เองจากการลอง 

ผิดลองถูกและการจด 
บันทึกอย่ า ง ล ะ เ อียด 
ในหลายๆประเทศเกษตร
กรสามารถหาซื้อส่วน
ผสมสำหรับทำอาหารที่
ราคาถูกได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ส่วนผสมที่ได้จาก
ฟาร์มจะยิ่งทำให้อาหาร
ไก่มีราคาถูกลงได้อีก
มาก ! ที่ฟาร์มของเรา 
คนสองคนสามารถผลิต
อาหารเปียกปริมาณ 200 
กิโลกรัมได้ภายในเวลาไม่
ถึงชั่วโมง วัตถุดิบหลาย
อย่างสามารถนำมาใช้เพื่อ
ให้ได้อัตราส่วนที่สมดุล 
คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ผมพอ
จะให้ได้คือการปรับไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่และดูว่ามีอะไรบ้างที่ราคาถูก (หรือ
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ภาพที& 4 .5: “กรดไขมนัจําเป็นในโภชนาการแบบดั Aงเดมิและ
แบบสมยัใหม”่ โดย Sally Fallon Morrell ประธานมลูนธิ ิ
Westen A. Price Foundation ที.มาของขอ้มลู: Weston A. 
Price Foundation, “Traditional Diets and the Oiling of 
America” series “Traditional Diets III” presentation 

แบบ แบบสมยั



ฟรี!) อย่าจำกัดตัวเลือก แต่ให้ลองศึกษาดูหลายๆอย่าง ต่อไปนี้ผมจะอธิบายถึงส่วน
ผสมต่างๆที่หาได้ในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เฟิร์นลอยน้ำและแหน เป็นอาหารทางเลือกอย่างหนึ่ง
เฟิร์นลอยน้ำและพืชน้ำ

หลายชนิดมีโปรตีนสูง พืชน้ำ 
เจริญเติบโตได้ดีในบ่อหรือสระที่
มีความอุดมสมบูรณ์พอที่จะเลี้ยง
ให้มันเจริญเติบโตได้ พืชน้ำนี้ 
สามารถนำไปทำเป็นอาหารไก่และ
เป็นอาหารเสริมราคาถูกที่ดียอด
เยี่ยมถ้าต้องซื้ออาหารหลักมาใน
ราคาแพง เฟิร์นลอยน้ำเช่น แหน
แดง (Azolla spp.) และจอกหูหนู 
(Salvinia spp.)     สามารถนำ
ไปใช้ประโยชน์ได้มากถ้ามีการ
เพาะและเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
(ภาพที่ 4.6) ส่วนแหนหรือแหนเป็ด (มีสายพันธุ์ต่างกันไป) สามารถนำมาใช้ได้ด้วย  
สัตว์พวกหมูและสั้ตว์ปีก (ที่กินทั้งพืชและสัตว์) มักชอบกินพืชเหล่านี้เป็นจำนวนมาก
เมื่อเราเอาให้เป็นอาหาร การแยกเพาะเลี้ยงเฉพาะพืชเหล่านี้ในบ่อ, ในภาชนะหรือ
รางน้ำ หรือในแพที่มีตาข่ายกักไว้ในบ่อเดียวกับที่มีการเลี้ยงปลา อย่าลืมว่า อาหาร
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เติบโตภายในบ่อเลี้ยงปลาจะต้องแยกกันออกไว้เป็นอย่า
งดีจากปลา ไม่เช่นนั้นปลาจะไปกินจนเกินปริมาณที่ต้องการจนหมดไม่มีเหลือ ใน
ภาพที่ 4.6 ปลาจะอยู่ในบ่อแยกต่างหาก และแหนแดงเจริญเติบโตจากสารอาหาร
และน้ำที่มีเครื่องปั๊มส่งมาจากปลาและวนกลับไปหาปลาเป็นน้ำที่สะอาดและเต็มไป
ด้วยออกซิเจน [หมายเหตุจากบรรณาธิการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เฟิร์นลอย
น้ำและแหนเป็ดเป็นอาหารปลาและอาหารหมูสามารถดูจากบทที่ 2 และ 3]

ในประเทศอินเดีย ได้มีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ Lemna minor (แหน), 
Ipomoea reptans (ผักบุ้ง), Trapa natans (กระจับ) และ Salvinia cuculata 
(จอกหูหนูที่มักเข้าใจผิดว่าเป็นแหน)  ผลที่ได้คือ ทั้งแหนและผักบุ้งมีอัตราการ  
แปรสภาพเป็นอาหารที่ดีและมีโปรตีนสูงเป็น ร้อยละ28 และร้อยละ 32 ตามลำดับ 
(Kalita , 2007) พืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี ผมเสีย
ดายว่าน่าจะมีแหนแดงรวมอยู่ในการศึกษานี้ด้วย เพราะถือเป็นเฟิร์นลอยน้ำที่โตเร็ว
และมีรายงานว่าประกอบไปด้วยโปรตีนอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 19-30 

อีกอย่างที่ต้องระมัดระวังคือการไม่เก็บพืชเหล่านี้มาใช้มากจนเกินไป ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรักษาสภาพการเพาะเลี้ยงปลาแบบยั่งยืน  มีหลักการทั่วๆไปอย่างหนึ่ง 
(ภายใต้สภาพที่สมบูรณ์แบบ) คือให้เก็บพืชลอยน้ำเหล่านี้มาใช้โดยไม่ให้มากเกิน
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ภาพที& 4.6: การเพาะแหนแดงและจอกหหูนูที.
บา้นอโลฮา 



ครึ่งของน้ำหนักโดยรวมของพืชต่ออาทิตย์ (หรือ 1/7 ของน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดต่อ
หนึ่งวัน) ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่การรักษาพืชให้อยู่ในระยะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึง
ควรต้องเฝ้าดูว่าวิธีใดจะใช้ได้ผลดีในระบบที่มีอยู่ แหนแดงนั้นจะทนต่อการเคลื่อนที่
ของน้ำได้ดีกว่าแหนเป็ด และจอกหูหนูนั้นโตเร็วที่สุดแต่อาจไปแย่งพื้นที่ของพืชอื่นได้ 
จากการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ที่มีการวัดผลผลิตของแหนแดงในสภาพที่ปลูก
ในน้ำแสดงให้เห็นผลผลิตในระยะตั้งแต่ 310 กรัมถึง 490 กรัมต่อวัน โดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง

การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแบบให้อาหารอัตโนมัติ
เศษอาหารหรือมูลสัตว์สามารถนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวัน

ลาย (Black Soldier Fly หรือ BSF) (Hermetia illucens) เพื่อใช้เป็นอาหารเสริม
กับไก่ของเรา ตัวอ่อนของแมลงวันลายนี้สามารถเติบโตจากเศษวัสดุที่ไม่ต้องใช้เงิน
ทุนมาก หนอนที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจะหลั่งสารธรรมชาติของแมลงวันเรียกว่า
ไซโนโมน (synomone) ซึ่งเป็นสารที่ใช้สื่อสารทางเคมีระหว่างสัตว์ต่างชนิดกัน  
สารนี้จะไปเตือนแมลงวันชนิดอื่นให้ออกห่างจากแหล่งอาหารเพราะหนอนแมลงวัน

ลายอยู่ตรงนั้นก่อนแล้ว การออกแบบภาชนะที่ใช้เลี้ยงหนอนแมลงวันลายสามารถ
หาได้มากมายทางออนไลน์ ภาชนะนี้มีไว้เพื่อให้หนอนเติบโต เมื่อมีการจัดการที่
เหมาะสม หนอนที่โตแล้วจะย้ายจากภาชนะนี้ไปยังทางที่ลาดเอียงขึ้นไป 35º และ
ตกลงไปอยู่ในภาชนะที่รองรับไว้ด้านล่าง ลงไปโดยตรงยังบ่อปลา หรือในเล้าไก่ 
(ภาพที่ 4.7 และ 4.8) 
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ภาพที& 4.7: อปุกรณแ์ละภาชนะที.ใชเ้ลีAยงหนอนแมลงวนัลายที.บา้นอโลฮา 



ประโยชน์ของการหมักต่อการผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่
ในฟาร์ม

ประสิทธิภาพในการย่อยและอายุของอาหารไก่จะเพิ่มขึ้นด้วยการทำงาน
ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการผลิต  ผลที่ได้จากการศึกษา    
แสดงให้เห็นว่าการใช้จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มโปรตีนหยาบในเนื้อมะพร้าวแห้งจากร้อยละ 
17.24 เป็นร้อยละ 31.22 และมีการพบด้วยว่ากรดอมิโนถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเป็น  
อย่างมาก (Cruz, 1997) 

อย่าลืมว่าไม่ใช่ไก่ทุกตัวที่ชอบอาหารเปียก เราสามารถผสมอาหารที่ไม่ 
ผ่านขบวนการหมักไว้ในตอนเช้าแล้วนำไปให้ไก่ได้ทันทีถ้าไก่ไม่ชอบอาหารหมักที่
มักจะมีสภาพเป็นอาหารเปียก นอกจากใช้เป็นอาหารไก่แล้ว เรายังสามารถหมัก 
อาหารไว้ให้หมู เป็ด และปลาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็น 
ประโยชน์ในอาหารสัตว์ แต่ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้อาหารหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้องพวก
วัวและควาย (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป) 

เมื่อทำการหมักอาหารเลี้ยงสัตว์ ควรใช้กลุ่มสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มี        
ประโยชน์ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และจุลินทรีย์ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าจะไม่มีการ       
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ปนเปื้อนกับจุลินทรีย์ก่อโรคอื่นๆ ที่บ้านอโลฮา เราใช้ EM-1 ซึ่งมีขายอยู่ภายใต้การ 
รับรองจากการทดสอบในห้องทดลองและได้รับการรับรองเพื่อใช้สำหรับปศุสัตว์และ
สัตว์น้ำโดยสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำแห่งฟิลิปปินส์ โดยผลิตภัณฑ์ 
EM-1 นี้คิดค้นสูตรโดย ดร.เทรุโอะ ฮิหงะ จากมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา 
ประเทศญี่ปุ่น และมีขายอยู่ในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยขณะนี้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
มากกว่าในประเทศญี่ปุ่นแล้ว!

ผลิตภัณฑ์ EM-1 นี้ประกอบไปด้วยเชื้อของ แล็คโตบาซิลลัส ,       
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ยีสต์ที่มีประโยชน์ และอื่นๆ เชื้อเหล่านี้ได้รับอาหาร  
จากน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต และขณะเดียวกันก็จะสร้างเมตาโบไลท์ ทุติยภูมิ 
(secondary metabolites) ที่จะช่วยเพิ่มประเภทของสารอาหารในอาหารสัตว์      
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกนี้มีคุณประโยชน์อย่างมาก ถ้าต้องการที่จะ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ EM-1 ท่านสามารถหาได้จากหนังสือของผมชื่อว่า A 
Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics  เป็นคู่มือ
และข้อแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ EM (ภาษาอังกฤษ) และท่านสามารถหาได้
ออนไลน์ ซึ่งเป็นไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี หรือท่านสามารถหาซื้อทางออนไลน์ได้
จากร้านหนังสือของเอคโค่

ในกรณีที่ไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ EM-1 ได้ ให้ทดลองใช้เวย์จากชีสหรือ
จากโยเกิร์ต จากโรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยให้เริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนด้วยการ
ใช้เวย์ทดแทนในอัตราส่วนเดียวกับที่ใช้ EM1 และปรับให้มากขึ้นถ้ายังไม่มีผลอะไร
เกิดขึ้น การหมักที่ดีควรทำให้อาหารมีกลิ่นหวานและเปรี้ยวเมื่อเวลาผ่านไป 2     
สัปดาห์ ถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือน “ไข่เน่า” (จากซัลไฟด์) หรือมีราดำเกิดขึ้นอย่านำ
ไปให้ไก่กิน เพียงทิ้งส่วนที่ทำการทดลองแล้วไม่ได้ผลนั้นไปในกองปุ๋ยหมักแล้วใช้
เป็นปุ๋ยต่อไป

อีกทางเลือกหนึ่งถ้าไม่ใช้ EM-1 คือการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น (Iindigenous 
Microorganisms หรือ IMOs) ในระบบเกษตรธรรมชาติเกาหลี (KNF หรือย่อมา
จาก Korean Natural Farming) ที่บอกว่า “วัสดุทางการเกษตรนำมาผสมกับน้ำตาล 
เกลือ และสารละลาย IMO” [บก: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำและใช้ 
IMOs สามารถดูได้ที่ “An Introduction to Asian Natural Farming”  ที่เว็บไซท์ 
ECHOcommunity.org. นอกจากนั้นยังมีหนังสือเกษตรกรรมธรรมชาติและหนังสือ
การ์ตูนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่พูดถึง IMOs ใน รายละเอียดและหาได้ที่สำนักงาน
เอคโค เอเชีย ที่เขียนทั้งภาษาไทย, อังกฤษ และเขมร และกำลังจะมีในภาษาพม่า, 
อินโดนีเซีย, กะเหรี่ยง, ตากาล๊อก และ จีนกลาง] 

อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น ตามระบบเกษตรธรรมชาติ ที่กล่าวไว้
แล้วในบทที่ 3 หน้า 50

ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีอีกอย่างหนึ่ง มีการใช้ปลาทะเลป่นหรือปลานิล
ป่นหลายแห่งและได้ผลดี การใช้ปลาป่นโดยทั่วไปแล้วจำกัดอยู่ที่ 5-10% ในอาหาร
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ไก่ แต่เราใส่มากกว่านั้นสำหรับอาหารที่เราเอาให้ไก่ของเรากิน การจัดการเรื่องอา
หารสำหรับไก่เรานั้นจะให้มีพวกหญ้าที่ปลูกไว้ พืชสีเขียว การคุ้ยเขี่ย การให้อาหาร 
และให้เกลือแร่ที่ไก่จะเลือกเอง โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ให้ไก่ได้เลือกเองและ
สร้างสมดุลในอาหารของมันเอง ให้ไก่มีการปรับตัวตามธรรมชาติหรือมีสารอาหาร
ทดแทนในปริมาณที่เหมาะสม อย่าลืมว่าปลาป่นนั้นมีคุณภาพแตกต่างกันไปและอาจ
เป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลล่าเมื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมใน
อาหารไก่ นอกจากนี้ ปลาป่น   ปริมาณมากในอาหารไก่อาจทำให้เนื้อไก่และไข่ไก่มี
รสชาติเหมือนปลาได้ (Ponce et al., 2002)

ปัญหาที่พบกับถั่วเหลืองและพืชดัดแปลงพันธุกรรม
การดำเนินงานที่บ้านอโลฮาจะไม่มีการใช้ถั่วเหลืองเลยเนื่องจากผลกระทบของ

ถั่วเหลืองที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ในถั่วเหลืองมีสารยับยั้งไฟโตเอสโตรเจนและเอน
ไซม์ที่เป็นปัญหาต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับถั่วเหลืองมีบันทึกไว้
ต่อไปนี้:
• กรดไฟติกในถั่วเหลืองที่มีในปริมาณสูงจะลดการดูดซึมธาตุแคลเซียม, แมกนี

เซียม, ทองแดง, เหล็ก และสังกะสี [บก.: สามารถดูบทความ EDN 103 
“Phosphorus (and other) Deficiencies in a Diet High in Phosphorus,” 
เกี่ยวกับปัญหาของกรดไฟติก] 

• สารยับยั้งเอนไซม์ทริพซินในถั่วเหลืองจะแทรกแซงการย่อยโปรตีนและอาจ
ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของตับอ่อน ในการทดลองกับสัตว์ที่กินถั่ว  
เหลืองที่มีสารยับยั้งเอนไซม์ทริพซินส่งผลให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก 

• กราไฟติกในถั่วเหลืองไม่สามารถทำให้เป็นกลางได้ไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำ, เพาะ
เมล็ด และเคี่ยวไฟอย่างช้าๆ

• อาหารที่มีกรดไฟลิกสูงมักจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการเจริญเติบโตในเด็ก
• ไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลือง (เช่น เอสโตรเจนในพืช) จะขัดขวางการทำงาน

ของต่อมไร้ท่อและอาจเป็นสาเหตุของการเป็นหมันและกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้า
นมในหญิงที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่

• ไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองเป็นตัวต้านไทรอยด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะขาด 
ไทรอยด์และอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งต่อมไทรอยด์ ส่วนในทารก การกินนมถั่ว
เหลืองมีส่วนทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันทางไทรอยด์บกพร่อง

• กลุ่มวิตามิน B12 ในถั่วเหลืองไม่สามารถดูดซึมได้และยังทำให้ร่างกาย  
ต้องการวิตามิน B12 เพิ่มขึ้น(Nienhiser, 2003)

[บก: ดู “อ้างอิงข้อถกเถียงเกี่ยวกับถั่วเหลือง” ในตอนท้ายของบทความ]

จีเอ็มโอ (GMO)  หรือ สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม (genetically 
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modified organisms) ถือเป็นปัญหาเช่นกัน ในการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้  แสดงถึง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างมะเร็งกับหมูที่กินถั่วเหลืองและข้าวโพดจีเอ็มโอ 
(Carman, n.d., 2013) เรามีผลผลิตอื่นๆอีกหลายอย่างที่สามารถเลือกได้ ดังนั้นที่
บ้านอโลฮาจึงหลีกเลี่ยงจีเอ็มโอ ผลจากการให้อาหารที่เป็นถั่วแดงป่น (Phaseolus 
vulgaris) แทนถั่วเหลืองป่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพไข่ที่ลดลงของไก่สายพันธุ์เลก
ฮอร์นขาว (Hussein et al., 2015) แม้โปรตีนถั่วเหลืองมีราคาถูกแต่อาจไม่มีกรดอมิ
โนที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของไก่เมื่อเทียบกับปลาป่น ดังนั้นปลาป่นน่าจะ
ดีที่สุดเพราะเมื่อประเมินอาหารเสริมโปรตีนปลาป่นกับอาหารที่มีขายอยู่ทั่วไป
สำหรับไก่ไข่และคุณภาพของไข่ในพื้นที่เขตร้อน จากการศึกษาพบความเชื่อมโยงที่
สำคัญต่อกรดอมิโนที่นำไปใช้ได้ในปลาป่น (Omeke et al., 2013)

อาหาร EM หมักบ้านอโลฮา
“อาหาร EM หมักบ้านอโลฮา” ของเราประกอบไปด้วยโปรตีนหยาบ 

19.00% และที่เมืองปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์โปรตีนหยาบมีราคา 0.36 เหรียญ
สหรัฐ/กก. หรือประมาณ 11 บาท/กก.(ตารางที่4.1) เราประสบความสำเร็จดีในการ
ใช้อาหารนี้เลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ หินปูน (ขนาดเล็กกว่า0.5 มม.) ที่รวมอยู่ในอัตรา
ส่วนนี้สำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูก นอกจากนี้ไก่ไข่ยังต้องได้รับแคลเซียม
เพิ่มเติม ซึ่งจะพูดถึงในส่วนต่อไป 

สูตรอาหารในตารางที่ 4.1 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มทำอาหารไก่ที่ใช้วัตถุดิบจาก
ฟาร์มเพราะประหยัดเวลาและนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้ ถ้าคุณ สามารถจัด
การตารางที่ซับซ้อนกว่านี้สำหรับความต้องการโปรตีนของไก่ขณะที่ไก่กำลังโต 
คุณก็สามารถทำได้ด้วยการปรับส่วนปริมาณของโปรตีนซึ่งก็คือปลาป่น

อาหารเสริมสำหรับลูกไก่อายุยังไม่ถึงเดือน
คุณอาจเพิ่มขีดความสามารถในการให้อาหารลูกไก่โดยไม่ใช้ฮอร์โมนแต่

ใช้อาหารเสริมธรรมชาติที่มีคุณค่าที่สามารถทำได้จากวัตถุดิบในฟาร์ม (ตารางที่ 
4.2) อาหารเสริมเหล่านี้จะช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและเสริมสร้างภูมิต้านทาน
โรค ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของอาหารเสริมแต่ละอย่าง

อาหารเสริมใบไผ่ และข้าวกล้อง
ในวันแรกที่ไก่ออกจากไข่ เราจะสับใบไผ่ให้ละเอียดและผสมกับข้าวกล้อง

ป่นในปริมาณเท่ากัน ไม่ต้องห่วงว่าจะทำให้ไก่หิว เพราะตั้งแต่วันแรกลูกไก่จะมี
อาหารจากไข่อยู่และอาหารที่มีไฟเบอร์สูงก็ไม่เป็นอันตรายต่อลูกไก่ วิธีนี้จะช่วยยืด
ระบบทางเดินอาหารและทำให้กินอาหารได้มากขึ้น [บก.: การให้ข้าวป่นและใบไผ่
สับกับไก่อายุ 1 วันเป็นสิ่งทำโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยมีการศึกษาวิจัยทางวิทยา
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ศาสตร์] ผู้ขายอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ยอมรับว่า “ลูกไก่ไม่จำเป็น ต้องกินอาหารหรือน้ำ
เป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากฟักออกจากไข่” (Hamre, 2013)  

อาหารเสริมกล้วยและแตงโมสับ
กล้วยและแตงโมสับในปริมาณเท่าๆกันนี้สามารถเอาให้ลูกไก่กินเสริม

พร้อมกับอาหารอย่างอื่นเช่นรำข้าวหรือข้าวโพดป่น ให้ไก่เลือกกินเองว่าจะกินอะไร
จากที่มีอยู่และให้แยกอาหารเสริมนี้ออกจากอาหารปกติ

อาหารเสริมน้ำสมุนไพร
สับว่านหางจรเข้และขิงให้ละเอียดอย่างละ 100 กรัม แล้วผสมกับ กาก

น้ำตาล 100 กรัมและน้ำ EM1 อีก 100 มล. หมักกับน้ำ 2 ลิตรเป็นเวลา 2 อาทิตย์ 
กรองเอากากทิ้ง เก็บไว้แต่ส่วนน้ำ นำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:1 โดยอาจเติมน้ำ
ส้มสายชูธรรมชาติเข้าไปด้วย 1-3% ของปริมาณที่จะเอาไปให้ลูกไก่กิน

น้ำ EM 
“Effective Microorganisms Activated Solution” (EMAS หรือน้ำ EM) 

จะช่วยในการย่อยโดยเป็นตัวควบคุมขบวนการของเอ็นไซม์ น้ำ EM ทำได้โดย
ละลาย EM กับน้ำ 200 ส่วนเพื่อให้ได้อัตราส่วน 1:200 เราให้น้ำ EM เมื่อจำเป็น
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แผนการเลี้ยงไก่ไข่
ที่บ้านอโลฮา เราจะคอยให้มีหญ้า ผักบุ้ง หรือพืชใบเขียวอื่นๆอยู่   ตลอด

เวลาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เราใช้วิธีการเลี้ยงตามแบบของไทยกับไก่ที่โตแล้วที่
เราได้เรียนรู้มาจากสระบุรี ที่เรียกว่า “สลัดผัก” เราเพิ่มผักสับ (รวมทั้งแหนแดง) ไว้
ด้านบนในส่วนอาหารที่จะให้ไก่ตอนเช้า (ภาพที่ 4.9) ไก่ไข่เป็นไก่ที่ตัวใหญ่และ
เหนื่อยง่ายเมื่อเดินหาอาหารกินและมักจะต้องการพืชสีเขียวเพิ่มเป็นพิเศษ การให้
อาหารไก่ด้วย “สลัดผัก” จะทำให้ไก่ได้รับสารอาหารเป็นประจำนอกเหนือจากอาหาร
หมัก 

การจัดการการเลี้ยงไก่ด้วยวิธีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยการจัดเตรียมพืชสี
เขียว, มีพื้นที่ให้ไก่คุ้ยเขี่ย, การให้อาหารตามสัดส่วน (หมักหรืออาหารผสม) และ 
(เริ่มที่อายุได้ 18 อาทิตย์ตามที่บอกไว้ในตอนต่อไป) ให้ไก่เลือกเองว่าจะกินอาหารที่
มีแคลเซียมในรูปแบบของหินปูนบดหยาบหรือบดละเอียด (1.5 มม. – 3.5 มม.) วิธี
นี้เป็นการให้ตัวเลือกที่หลากหลายรวมถึงอาหารที่มีแคลเซียมที่หลากหลายด้วย อย่า
ลืมว่าไก่ไข่โดยทั่วไปแล้วจะออกไข่ตอนเช้า   และเปลือกไข่ในตัวไก่จะประกอบรูป
ร่างจนเสร็จขณะที่มันนอนหลับ ไก่จะดึงแคลเซียมออกมาจากทางเดินอาหารโดย 
เฉพาะจากส่วนกึ๋น ไก่จึงต้องมีหินปูนเลี้ยงสัตว์แบบหยาบหรือแคลเซียมคาร์บอเนต
ในรูปแบบอื่นเช่นเปลือกหอย (1.5 มม. – 3.5 มม.) ขณะที่อัตราส่วนเริ่มต้นอยู่ที่
หินปูนเลี้ยงสัตว์แบบหยาบ 70% ถึงแบบป่นละเอียด 30% (<0.5 มม.) เป็น
อัตราส่วนที่ใช้ใน  อาหารสัตว์ทั่วไป ตามความเห็นของ Leiterman มีดังนี้ “หลักโดย
ทั่วไปคือให้มีอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมหยาบและป่นละเอียดในอาหารอย่างน้อย 
50:50 เนื่องจากไก่ไข่กินอาหารน้อยมากในช่วงเวลามืด จึงสำคัญมากต่อการสร้าง
เปลือกไข่จากปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอที่ยังอยู่ในกึ๋นไก่ในช่วงเวลาที่มืดแล้วขณะ
ที่เปลือกไข่กำลังก่อรูปร่างอยู่” (Leiterman, 2013) ไก่เลือกและสร้างสมดุลใน
อาหารได้เอง จากการเลือกอาหารอร่อยๆที่บ้านอโลฮาเอาให้ การที่มีหินปูนหยาบ
เตรียมให้ไก่กินได้อยู่ตลอดเวลาทำให้ไก่ไข่ของเราออกไข่เกือบสองเท่าและเราเห็น
คุณภาพและความแข็งแรงของเปลือกไข่ที่เพิ่มขึ้น 
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ภาพที& 4.9: เตรยีมอาหารไกแ่ละใหอ้าหารไกท่ี.บา้นอโลฮาดว้ย “สลดัผัก” 



เป็ดและสัตว์ปีกอื่นๆ
ที่บ้านอโลฮาเราเลี้ยงเป็ดเทศแบบปล่อยหากินในบริเวณที่ปลูกพืชเตรียมไว้

ให้พร้อมกับไก่ของเรา เป็ดเทศกับไก่นี้ดูเหมือนจะกินอาหารแตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วย
กันได้ดี เราให้อาหารเป็ดเป็นอัตราส่วนปกติแต่ก็มีอ่างน้ำสะอาดไว้ให้เมื่อพวกมัน
ต้องการทำความสะอาดตัวเอง เป็ดเทศไม่ค่อยว่ายน้ำมากนักแต่พวกมันชอบหญ้า
มาก นอกจากนั้นยังชอบจับแมลงที่บินอยู่ ส่วนไก่งวงพื้น    เมืองก็สามารถเดินเที่ยว
หาอาหารไปกับไก่เนื้อได้ดี แต่เป็ดเทศพันธุ์พื้นเมืองในปาลาวันที่เราทดลองเลี้ยง
ดูไม่ค่อยได้ผลดีนัก แต่เราจะทดลองอีกครั้งเมื่อได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดีกว่า! 

เป็ดเนื้อ (พันธุ์ปักกิ่ง) และเป็ดไข่ (พันธุ์มัลลาร์ดหรือเป็ดหัวเขียว) เติบโตได้
ดีในสระน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำสะอาดและคุณภาพดี เราสูบน้ำจากสระนี้ออกไปยัง 
แปลงที่มีต้นพืชเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ด้วยปั๊มเล็กๆ และวางไว้เป็นระบบปิดที่น้ำจะวน
กลับเข้ามาที่สระ ถือเป็นระบบ “ดั๊คโพนิค” ต้นพืชจะได้สารอาหารที่อยู่ในน้ำ    
(จากขี้เป็ด) และต้นพืชช่วยทำให้น้ำสะอาดอยู่เสมอ ขณะที่เป็ดว่ายอยู่ในน้ำนั้นเป็น
การช่วยเพิ่มออกซิเจนและเพิ่มปุ๋ยให้กับต้นไม้จากมูลเป็ดที่ถ่ายลงในน้ำ ต้นพืชทั้ง
หมดที่ปลูกในระบบนี้นำไปใช้เลี้ยงหมูเนื่องจากไม่เหมาะที่จะให้คนบริโภค ต้นพืช
เหล่านี้ได้แก่ผักบุ้ง, ผักสลัดน้ำ (วอเตอร์ เครส), แหนแดง และแหนเป็ดที่เติบโตอยู่
ในระบบดั๊คโพนิคของเรา 
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ภาพที& 4.10: ไกแ่ละเป็ดเทศเดนิเที.ยวหาอาหารดว้ยกนัที.บา้นอโลฮา 



สรุป
ทางเลือกหลายอย่างในการเลี้ยงไก่รวมถึงอาหารไก่มีอยู่มากมายในพื้นที่

เอเชียตะวันออกฉียงใต้ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่สามารถลดต่ำลงได้ด้วยการใช้
แหล่งอาหารทางเลือกที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหลายอย่างสามารถนำมาจากฟาร์มหรือในพื้นที่ 
ไก่ เป็ดและไก่งวงที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารที่เหมาะสมจะเป็นแหล่งสำคัญของ 
วิตามินที่ละลายน้ำ, โปรตีน, ไขมัน และเกลือแร่ที่จะนำมาเป็นอาหารของมนุษย์ ที่
บ้านอโลฮา เราประสบความสำเร็จมาโดยตลอดในการจัดการสัตว์ปีกแบบ       
ธรรมชาติ ซึ่งได้แก่การจัดหาพืชเป็นอาหาร, การจัดให้มีที่คุ้ยเขี่ย, การจัดสรร
สัดส่วนของอาหาร, และการที่ไก่มีอิสระในการเลือกกินแคลเซียม เรามีที่ที่ให้ไก่ได้
ออกไปกินหญ้าและได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่อยู่เสมอ รูปแบบการเลี้ยงแบบนี้จะช่วย
ให้การเลี้ยงไก่สามารถสร้างกำไรและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะนำไปบริโภค
เองภายในครอบครัวและกับผู้บริโภคทั่วไป
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ระบบ “ดั๊คโพนิค” ที่บ้านอโลฮา
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สามสาวพี่น้องแห่งบ้านอโลฮา



บทที่ 5 
การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องสำหรับ 

เกษตรกรรายย่อยและการผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

คำนำ
สัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีหลายกระเพาะ เป็นสัตว์ที่น่าทึ่งและมีอยู่หลายชนิด โดย

แต่ละชนิดมีความต้องการด้าน
โภชนาการที่ต่างกันไป สัตว์เคี้ยว
เอื้องคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กีบคู่, 
กีบเท้าแยก,มีสี่ขา และสำรอกอาหาร
ที่กินเข้าไป ออกมาเคี้ยวต่อหรือที่
เรียกว่าการเคี้ยวเอื้อง อยู่ในวงศ์
สัตว์อันดับย่อย Ruminantia (ในอัน
ดับ Artiodactyla) สัตว์เคี้ยวเอื้องที่
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ 
วัว ควาย แพะ และจามรี 

สัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถย่อย
และสกัดสารอาหารจากพืชด้วยการ
หมักอาหารไว้ในกระเพาะพิเศษที่มี
จุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์คอยช่วยอยู่ 
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ภาพที& 5.1: ววัที.มดัเชอืกไวเ้ดนิลยุนํAาเพื.อ
ไปกนิใบบวับกและจอกหหูนู



ก่อนที่อาหารจะถูกย่อย (ภาพที่ 5.1) หลังจากการหมักอาหารที่กินเข้าไปครั้งแรก
แล้ว อาหารนั้นจะถูกขย้อนออกมาเคี้ยวอีกครั้ง ขบวนการนำกลับมาเคี้ยวใหม่ (เพื่อ
ย่อยสลายสสารพืชและเพื่อกระตุ้น   ขบวนการย่อย) เรียกว่าการเคี้ยวเอื้อง ของเสีย
ที่ได้จากสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับพืชที่ปลูกเป็นอาหารให้กับสัตว์เหล่านั้น 
มูลสัตว์ที่ได้ควรนำกลับมาใช้ในฟาร์มเพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ประโยชน์อย่างหนึ่งของการทำปศุสัตว์แบบผสมผสานคือการช่วยให้พืชมีความแข็ง
แรงและให้ผลผลิตที่นำกลับไปใช้ในวงจรสารอาหารในฟาร์มได้

การทำอาหารให้สัตว์เคี้ยวเอื้องในฟาร์มขนาดเล็กนั้นมีอยู่หลายวิธี แต่  
ก่อนที่จะเลือกวิธีให้อาหารใดๆในสถานการณ์ของท่าน ท่านต้องแน่ใจว่า           
ประโยชน์ที่ได้เมื่อชั่งดูแล้วมีน้ำหนักกว่าการเสียประโยชน์ ฟาร์มแต่ละแห่งมีสถาน
การณ์ที่ไม่เหมือนกัน และเกษตรกรต้องพิจารณาวิธีที่เหมาะสมที่สุดและประหยัดค่า
ใช้จ่ายที่สุดสำหรับตนเอง

สุขภาวะที่ดีของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
แสงแดดและหญ้าเป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับวัว ควาย และ

แกะ แต่อาจไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
อย่างอื่น อย่างไรก็ตาม สัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิดจะได้รับประโยชน์จากทุ่งเลี้ยงสัตว์
บ้างเมื่อมีการจัดการที่ดี หรืออาจมีการเลี้ยงผสมผสานกับพืชเลี้ยงสัตว์อื่นๆ เช่นพืช
ตระกูลถั่วที่เป็นพุ่มหรือแม้แต่แหนแดง บทนี้จะพูดถึงหัวข้อสองหัวข้อที่มีในตารางที่ 
5.1 (ฟางและทุ่งธรรมชาติ) เราจะไม่พูดถึงพืชหมัก (ไซเลจ) หรือธัญพืชเลี้ยงสัตว์ 
ยกเว้นที่ปรากฏในตารางที่ 5.2 ที่พูดถึงผลดีและผลเสียและในบทอ้างอิง

วัว
วัวเนื้อและวัวนมจากพันธุ์พื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสายพันธุ์ที่

มีความทนทานและเติบโตได้ดีในสภาพที่หลากหลายตั้งแต่พื้นที่สูงบนเขาหิมาลัย
จนมาถึงพื้นที่เขตร้อนชื้น บางสายพันธุ์มาจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือกลุ่ม
ชนที่มีวิถีชีวิตแบบย้ายถิ่น ในประเทศฟิลิปปินส์ “วัว” พื้นเมืองจริงๆแล้วถูกนำเข้า
มาโดยชาวสเปน ที่นำวัวหลายสายพันธุ์เข้ามายังประเทศที่อ้างว่าเป็นอาณานิคมเมื่อ 
400 กว่าปีที่แล้ว หลายๆประเทศมีสายพันธุ์เก่าแก่ที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับสายพันธุ์
ใหม่มาเป็นเวลาหลายสิบปีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและสภาพแวด
ล้อมในพื้นที่ เราจะดูที่อาหารสำหรับวัวเนื้อก่อน จากนั้นจะพูดถึงคำแนะนำที่จะช่วย
เพิ่มผลผลิตในวัวนม

น้ำและเกลือแร่
น้ำจะต้องมีไว้ให้สัตว์กินอยู่ตลอดทั้งวันเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี เกลือ 

(โซเดียมคลอไรด์, NaCl) เป็นสารอาหารที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับวัว โดยเฉลี่ย
วัวควรจะได้เกลือ 11-15 กรัมต่อวันเพื่อให้ได้สารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ  
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ปกติแล้ววัวและควายสามารถกินทั้งโซเดียมและคลอไรด์ในปริมาณสูงได้โดยไม่มี
ผลอันตรายต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม โดยเฉลี่ยแล้ว วัวไม่ควรได้รับโซเดียมคลอ
ไรด์มากเกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่ได้รับประจำวันตามน้ำหนักตัว (Ward and 
Lardy 2005) ในพื้นที่ที่มีการนำเข้าก้อนเกลือแร่ในราคาสูง อาจใช้เกลือทะเลให้วัว 
“เลือกกิน” (เช่น เอาเกลือออกไปวางไว้และปล่อยให้สัตว์มากินตามต้องการ) ตาม
งานเขียนของ Troy Smith ที่กล่าวว่าโซเดียมในเกลือเป็นแร่ธาตุเพียงอย่างเดียวที่
ทำให้เราเห็นสัตว์แสดง “ความรู้ด้านโภชนาการ” นั่นคือเมื่อเรานำไปวางไว้ให้ 
พวกมันจะกินเท่าที่ร่างกายต้องการ และจะไม่กินจนมากเกินไป (2008) 

เราทำก้อนเกลืออัดดินขึ้นมาซึ่งยังถือว่าอยู่ในขั้นทดลองใช้เบื้องต้น ก้อน
เกลือนี้ประกอบไปด้วยดินเหนียวสีแดงใต้ชั้นผิวดินจากในฟาร์ม, ทรายหยาบสำหรับ 
“ฉาบ” 2-3 กิโลกรัม, กากน้ำตาล 100-500 กรัม, ดีเกลือ 100 – 200 กรัม, และปูน
ขาว(ไฮเดรตไลม์) หรือปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ 1 กิโลกรัม ผสมกับเกลือทะเล 3 กิโล
กรัม ซึ่งในขณะนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์และศึกษาการทำงานของก้อนเกลือนี้ 
แต่ก้อนเกลือเหล่านี้มีพื้นฐานงานวิจัยอยู่บ้างแล้ว (Liu et al. 1995) แม้จะมีการส่ง
เสริมการใช้ก้อนยูเรีย แต่ก้อนดินของเราไม่มียูเรีย เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่า    
จุลินทรีย์ในกระเพาะแรกของสัตว์เคี้ยวเอื้องไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนใน 
ปริมาณที่พอเพียงที่ร่างกายต้องการทั้งหมดเพื่อป้องกันอาการขาดสารอาหารหรือ
การขาดสมดุลที่อาจถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพที่ลดลงของสัตว์ที่ได้รับ
อาหารที่มียูเรียเป็นส่วนผสม (Chalupa 1968)
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ภาพที&5.2: แนวทางการเลอืกชนดิของหญา้ ขอ้มลูจากhttps://
www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm 



ทุ่งหญ้าหรือแปลงเลี้ยงสัตว์
การพัฒนาทุ่งหญ้าหรือ

แปลงเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืนเป็นไป
ได้ด้วยการจัดการวางแผนล่วง
หน้าและการสังเกตการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ควรเริ่มจากการเลือกชนิด
ของหญ้าเพื่อจะดูว่าหญ้าเขตร้อน
ชนิดใดปลูกแล้วจะประสบความ
สำเร็จ มีเว็บไซท์หนึ่งที่แสดงผล
แบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เกี่ยว
กับการ เลือกชนิดของหญ้าที่
พัฒนามาจากหนังสือ “A guide to 
Bet ter Pastures for the 
Trop ics and Sub t rop ics 
“ (แนวทางสำหรับการปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ที่ดีกว่าสำหรับเขตร้อน
และเขตกึ่งร้อน) โดย L. R. Humphreys and I. J. Partridge (1995) ซึ่งเรา
สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในเว็บไซท์เพื่อรับคำแนะนำได้ (ภาพที่ 5.2) [บก.: ท่าน
สามารถดูได้ที่บทความเอคโคเอเชียฉบับที่ 23 และ บทที่ 3 ในหนังสือนี้ เกี่ยวกับ
ศักยภาพของสายพันธุ์พืชและหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่กลายเป็นวัชพืช เมื่อนำพืชสาย
พันธุ์ใหม่เข้ามาในพื้นที่ โปรดระมัดระวังตามคำเตือนที่ให้ไว้ ทดลองด้วยตน     
เองก่อนให้แน่ใจว่าพืชหรือหญ้าที่ “เป็นคำตอบ” นั้นจะไม่กลายมาเป็นปัญหา]

 

หญ้าและพืชตระกูลถั่ว: การตัดสดและนำมาให้สัตว์กิน (Cut and 
Carry)

ที่บ้านอโลฮา เราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่มีความหลากหลายเพื่อเก็บเกี่ยวให้
แพะและวัวกิน ซึ่งเราเรียกกว่า “การตัดสดและนำมาให้สัตว์กิน (Cut and Carry)” 
มนุษย์มีความระมัดระวังกว่าสัตว์ที่จะไม่เหยียบหญ้าและพืชต่างๆที่ปลูกไว้ และ 
สามารถเก็บเกี่ยวหญ้าที่ขึ้นสูงและต้นพืชต่างๆที่กำลังอยู่ในช่วงพอ เหมาะสำหรับ
การนำไปเป็นอาหาร ตามคำกล่าวของ Martin (1993) ที่ว่า  “ประมาณ 75% ของพืช
อาหารสัตว์ที่ใช้ในเขตร้อนคือพืชประเภทหญ้า” หญ้าชนิดต่างๆมนุษย์สามารถเก็บ
เกี่ยวและนำมาเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม เ ราปลูกหญ้าแฝก 
(Chrysopogon zizanioides)  เพื่อรักษาหน้าดินในที่ลาดชันและเพื่อการจัดการ  
พื้นที่ที่เป็นร่องน้ำในระบบเก็บกักน้ำของเรา นอกจากหญ้าแฝกจะช่วยลดการ      
สึกกร่อนของหน้าดินแล้ว ยังถือว่าเป็นหญ้าที่มีรสชาติดีสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย  
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ภาพที& 5.3: แพะกนิหญา้แฝกออ่นที.วางใหบ้น
ตะแกรงอยา่งมคีวามสขุ



(ภาพที่ 5.3) เราสามารถเก็บเกี่ยวหญ้าแฝกอ่อนได้หลายครั้งในช่วงหน้าฝน โดยคุณ
ค่า ทางอาหารไม่ลดน้อยลงสำหรับที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ (ตารางที่ 5.3)

นอกจากนั้น เรายังใช้ประโยชน์จากหญ้าเนเปียร์ (Pennisetum 
purpureum ) โดยวิธีการตัดและนำมาเป็นอาหารสดให้กับแพะและวัว วัวจะชอบกิน
หญ้านี้มากเมื่อเราตัดมาให้พวกมันที่กำลังหากินในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีหญ้าที่ดีนัก 
โดยหญ้าเนเปียร์นี้จะเป็นอาหารเสริมให้กับพวกมัน หญ้าเนเปียร์มีข้อดีตรงที่
สามารถขยายพันธุ์ได้โดยไม่อาศัยเมล็ด (เช่น ขยายพันธุ์จากการตัดท่อนพันธุ์) 
ขณะนี้เรากำลังฝึกสหกรณ์ 3 แห่งในพื้นที่ให้ใช้เทคนิควิธีการขยายพันธุ์แบบต่างๆ
เพื่อดูว่าวิธีไหนได้ผลดีที่สุดสำหรับโครงการเลี้ยงควายนม ซึ่งท่าน สามารถร่วม
ติดตามผลไปกับเราได้ เราสามารถปลูกหญ้าเนเปียร์ลงดินได้โดยตรง หรือถ้าเป็นฤดู
ที่แล้งจัด อาจต้องเริ่มด้วยการดูแลกิ่งที่ปักไว้แล้วค่อยย้ายปลูกลงดินทีหลังในช่วงฤดู
ฝน ท่อนหญ้าเนเปียร์ที่มีข้อ 2-3 ข้อ เราจะชุบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Microorganisms) หรือ EM1แล้วจุ่มลงไปในเชื้อของเวสติเคิล อาร์บัส
คูล่าร์ ไมคอร์ไรซา (Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza หรือ VAM) ที่ได้จากมหา
วิทยาลัย University of the Philippines เมือง Los Banyos

นอกจากนี้ ที่บ้านอโลฮายังมีการใช้ระบบเทคโนโลยีการเกษตรในที่ลาดชัน 
(Sloping Agricultural Land Technology หรือ SALT) มาตั้งแต่ปี 2001   ซึ่งระบบ
นี้จะปลูกต้นไม้ในตระกูลถั่วและไม้พุ่มล้มลุกอายุหลายปีช่วยยึดหน้าดินลดหลั่นไป
ตามแนวไหล่เขาร่วมกับการปลูกพืชอายุสั้นสลับตามแนวทุกๆปี  โดยพืชตระกูลถั่ว    
สามารถนำไปหมักและกลายเป็นอาหารทางเลือกหนึ่งของสัตว์เคี้ยวเอื้อง พืชตระกูล
ถั่วเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีนและวิตามินรวมถึงเอ็นไซม์ที่ส่งเสริมการย่อยของ 
อาหาร (Watson, 1985) ) เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้
มากมายจากต้นและขยายพันธุ์จากเมล็ดที่เรามีเมื่อแรกเริ่ม เรามีทั้งการทำแถวระดับ
ของหญ้าเกล็ดหอย Desmodium rensonii, หางเสือ Flemingia congesta, คราม
ขน Indigofera, แคฝรั่ง Gliricidia sepium, กระถิน Leucaena leucocephala 
และกระถินเทพา Mangium acacia พืชตระกูลถั่วเหล่านี้นำไปทำเป็นอาหารหมักที่

ตารางที& 5.3: คณุภาพทางโภชนาการของหญา้แฝกในระยะเตบิโตที.ตา่งกนั

หญา้แฝกออ่น หญา้แฝกโตเต็มที. หญา้แฝกแก่

พลงังาน (kcal/kg) 522 706 969

ความสามารถในการ
ยอ่ย(%)

51 50 -

โปรตนี (%) 13.1 7.93 6.66

ไขมนั (%) 3.05 1.30 1.40
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มีประโยชน์อย่างมากให้กับ
สัตว์ของเรา ( “Ni t rogen 
Fixing Trees Start Up 
Guide,” 2008)

ปัญหาการป้องกันโรค
พยาธิที่มาจากการตัด
พืชสดและนำมาให้สัตว์
กิน
ในพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ส่วนใหญ่ สัตว์พวกวัว 

ควายจะไม่ค่อยพบปัญหาการติดเชื้อพยาธิจากสิ่งแวดล้อมเพราะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อที่
พบได้ทั่วไปในเขตร้อน แต่เชื้อเหล่านี้ทำให้เกิดโรคระบาดในแพะได้ เพราะแพะมี
แนวโน้มที่จะเป็นโรคจากพยาธิบางอย่างและถ้าจะให้ดีที่สุดควรให้แพะเล็มหญ้า
ในทุ่งหญ้าที่น้ำค้างหรือฝนระเหยแห้งไปแล้ว เพราะการระบาดของพยาธิตัวกลมใน
กระเพาะอาหารของแพะมักจะเกิดขึ้นเมื่อหญ้าเปียก (ภาพที่ 5.4) เรามักจะตัดพวก
พืชตระกูลถั่วไปให้แพะกินอยู่เสมอและไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิในแพะอีก
เพราะพยาธิในทางเดินอาหารจะอาศัยอยู่ในหญ้าเปียกเท่านั้น ดังนั้นการจัดการให้
อาหารด้วยวิธีการตัดสดและนำมาให้สัตว์กินจึงเป็นการป้องกันพยาธิชนิดนี้ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่เขตร้อน

การวางแผนการเล็มหญ้า, การจัดการฟาร์มแบบองค์รวม,         
การไถพรวนในตำแหน่งแบบแนวน้ำ หรือ Keyline, และการติดตั้ง
รั้วไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้

พี.เอ. โยแมน (P.A. Yeomen) ได้ออกแบบแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าการวาง
ตำแหน่งแบบแนวน้ำ (Keyline Planning) ตามสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ เป็นการ
ใช้รูปทรงและลักษณะของที่ดินเพื่อพิจารณาการออกแบบและตำแหน่งของเขื่อน, พื้น
ที่เก็บกักน้ำ, ถนน, รั้ว, อาคาร และแนวต้นไม้ (Ecologia 2012) เครื่องจักรคันไถคีย์
ไลน์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่สามารถพรวนดินชั้นล่างได้โดยไม่รบกวนชั้นดินเดิมที่มีอยู่ 
(ภาพที่ 5.5)ช่วงหลายเดือนในแต่ละปี เราสามารถปรับปรุงคุณภาพพื้นดินของ     
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ด้วยการไถดินต่อเนื่องกันที่ความลึกตั้งแต่ง 10 ซม., 20 ซม. จนถึง 
30 ซม. เมื่ออากาศและสิ่งมีชีวิตที่รากถูกไถรวมกันตามความลึกที่ถูกไถลงไป ก็จะ
เกิดกิจกรรมของจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้นในทุ่งหญ้า

จุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้นในทุ่งหญ้าและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาที่วางแผนให้สัตว์มา
เล็ม ดังที่เอบี คอลลินส์ (Abe Collins) ได้บันทึกการเดินทางและตีพิมพิ์สิ่งที่เขาค้น
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พบในหลายพื้นที่ มีการพูดถึง
การปรับปรุงใช้คีย์ไลน์ของ
เขาในลักษณะที่ง่ายต่อการ
เข้าใจในบทความที่เขาเขียน
ร่วมกับแดร์เร็น โดเฮอร์ที 
(Darren Doherty) (2009)

Col l ins ได้เห็นเกษตรกร
หลายคนใส่สารอินทรีย์ลง
ในพื้นที่ที่ใช้เป็นทุ่งหญ้าเป็น
เวลาหลายปีติดต่อกัน ทำให้
มีสารอินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้น
เป็น 7.3% เขาใช้ประโยชน์
จากการใช้เมล็ดพันธุ์พืชคลุม
ดินหลายๆชนิด ซึ่งโดยเฉลี่ย

แล้วอยู่ที่ 7-20 ชนิดในการ
หว่านครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ดิน
มีคุณภาพดีในหลายๆด้าน ช่วย
ให้มีผลผลิตที่ดี ได้มาซึ่งผล
กำไร และส่วนมากใช้ในระบบ
เกษตรแบบไม่ต้องไถพรวน 
(Collins 2013)

ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการ
ใช้รถแทรคเตอร์และเครื่องจักร
คันไถคีย์ไลน์ และเราได้พัฒนา
วิธีจากระบบคีย์ไลน์เพื่อปรับใช้
กับพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กใน           
ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่จำเป็น
ต้องมีเครื่องจักรราคาแพง 
จากการใช้ สามเหลี่ยมเอเฟรม

บอกตำแหน่งนอกเส้นชั้นความสูง (Off-contour triangle A-frame) เรา สามารถ
ปลูกหญ้าในที่ลาดชันนิดหน่อยจากร่องเขาถึงสันเขา เพื่อให้น้ำที่มีอยู่มากในร่องเขา
สามารถนำมาใช้ได้ตลอดปี (ภาพที่ 5.6) จากการปลูกในเส้น ตำแหน่งที่วางไว้ด้วย
สามเหลี่ยมเอเฟรม  เราจึงสามารถดึงความชื้นได้มากขึ้นผ่านระบบรากและทำให้
หญ้าเลี้ยงสัตว์เติบโตได้ดีในฤดูแล้ง
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ภาพที่ 5.5: คันไถคีย์ไลน์ ใช้ไถดินโดยไม่เปลี่ยนแปลงชั้น
ดิน

 
ภาพที่ 5.6: สามเหลี่ยมเอเฟรม(Off-contour triangle 
A-frame) คำอธิบายของอุปกรณ์นี้ดูได้ที่ https://
www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-
tractor-for-small-farms-25014684

https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684
https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684
https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684
https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684
https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684
https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684


การใช้รั้วไฟฟ้า หรือ การใช้เชือกมัดเอาไว้
การใช้พัฒนาการการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการปล่อยสัตว์แทะเล็ม

แบบเข้มข้น เราสามารถเพิ่มอัตราความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่ได้และ สามารถ
ย้ายบริเวณได้บ่อยขึ้นถึงวันละ 2-3 ครั้ง โดยการใช้รั้วไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ วัวที่
เล็มหญ้าสามารถเลียนแบบพฤติกรรมเหมือนกับวัวป่า ซึ่งตามประวัติแล้ว ฝูงวัวป่า
หรือฝูงกระทิงป่าจะเล็มหญ้าเป็นกลุ่มใกล้ชิดกัน (เพื่อป้องกันกลุ่มให้ปลอดภัยจาก
สัตว์นักล่าอื่นๆ) โดยเหยียบย่ำดินและปล่อยมูลของมันลงไปในบริเวณนั้น จากนั้นฝูง
สัตว์ก็จะย้ายไปพื้นที่ใหม่ด้วยกัน อลัน เซวารี่ (Alan Savory) ได้ออกแบบการ
จัดการฝูงสัตว์ของเขาในรูปแบบนี้ ตามที่เขาบันทึกไว้และที่มีอยู่ในวิดีโอของ TED 
talk

เมื่อมีการนำรั้วไฟฟ้ามาใช้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เกษตรกรย้ายฝูงสัตว์
ของตนได้โดยให้มันเกาะกลุ่มขนาดใหญ่ไปด้วยกันโดยไม่ให้สัตว์เล็มหญ้าจนเกิน
พอดี และเพื่อให้หญ้าและพืชทุกอย่างถูกกินไปทั้งหมด รวมถึงมูลสัตว์ก็จะกระจาย
ไปอย่างทั่วถึง หากปล่อยให้สัตว์หากินเองตามใจ มันมักจะกิน   เฉพาะพืชที่มันชอบ
ที่สุดและปล่อยมูลมาในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้น ส่วนพืชที่ไม่ค่อยถูกปาก (ส่วน
มากจะเป็นวัชพืช) ก็จะถูกปล่อยให้เติบโตขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ปริมาณองค์
ประกอบของหญ้าที่ปลูกไว้เปลี่ยนไป จนในที่สุดจะมีหญ้าที่สัตว์ไม่ชอบกินเพิ่มมาก
ขึ้น การวางแผนแทะเล็มของสัตว์ตามที่ เอบี คอลลินส์เห็นคือสัตว์สามารถจัดการ 
ชีวมวลของทุ่งหญ้าด้านบนของดินได้   อย่างดีโดยขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่ม  

ปริมาณรากและสิ่งมีชีวิตข้าง
ใต้ดินไปด้วย (2006)

โจเอล ซาลาติน (Joel Salatin) 
เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นความ
สำเร็จของการจัดการแผนการ
แทะเล็มหญ้าของสัตว์แบบเข้มข้น 
เขาเรียกวิธีการนี้ว่า “วัวเนื้อสลัด
บาร์ (Salad Bar Beef)” โดยเรา
จะให้วัวอยู่ในพื้นที่ที่ปลูกหญ้า
หลายๆชนิด โดย  ระมัดระวังไม่
ให้วัวเข้าไปกินหญ้าอ่อนมากเกิน
ไป หญ้าแต่ละชนิดจะมีอัตรา
การเติบโตเป็นกราฟรูปตัว “S” 
ถ้าสัตว์ถูกปล่อยให้ไปกินหญ้าเร็ว

เกินไป หญ้าจะไม่มีเวลาพอที่จะฟื้นตัว และถ้าสัตว์ถูกปล่อยไปกินหญ้าช้าไป หญ้าก็
จะถึงภาวะ “แก่” คือหยุดโต เหนียว และให้สารอาหารลดลง (ภาพที่ 5.7) ดังนั้นจึง
ควรปล่อยให้สัตว์ได้เล็มหญ้าในระยะที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปขณะที่หญ้ามีสาร 
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อาหารสูงสุดที่จำเป็นกับสัตว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากวิดีโอของ Joel 
Salatin

รั้วไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้อาจมีราคาที่แพงเกินไป ดังนั้น เกษตรกรราย
ย่อยจึงสามารถใช้วิธีผูกวัวด้วยเชือกติดกับหลัก และย้ายหลักไปได้เรื่อยๆ เรา
สามารถฟื้นฟูพื้นที่เดิมที่มีหญ้าคา (Imperata cylindrical ) ด้วยการเพิ่มอัตรา ความ
หนาแน่นของวัว และย้ายฝูงวัวไปตามสภาพความต้องการของหญ้าและวัว เราเริ่ม
จากการให้วัวเล็มหญ้าอ่อนที่แตกใหม่ทันทีหลังจากมีการเผาหญ้าคาตามฤดูใน
ธรรมชาติ (อย่าให้สัตว์กินหญ้าคาแห้งที่ยืนต้นอยู่ เพราะหญ้าคาแบบนั้นมีคุณค่า
ทางอาหารต่ำเนื่องจากมีอายุมากและมีลักษณะแห้งและเหนียวแล้ว (ดูภาพที่ 5.7) 
สำหรับปศุสัตว์นี้ เราจะเสริมการเล็มหญ้าคาที่ไม่ค่อยมีคุณภาพด้วยการตัดหญ้า
เนเปียร์ (Pennisetum purpureum) มาให้กินเพิ่ม ขณะที่พวกมันถูกนำไปแทะเล็ม
หญ้าในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพดีนัก วัวจะกินหญ้าเนเปียร์ที่ตัดไปให้นี้ทันทีเพื่อ
ทดแทนสารอาหารที่มันต้องการ  หญ้าเนเปียร์ที่กินไม่หมดก็จะถูกเหยียบย่ำกลาย
เป็นวัสดุคลุมดินไป ภายในระยะเวลาเพียง 2 ฤดูในเขตร้อน เราก็ได้เห็นหญ้าพื้น
เมืองและหญ้าซิกแนลเลื้อย(Brachiaria humidicola) ที่ขึ้นทดแทนหญ้าที่มีคุณภาพ
ต่ำและด้วยสภาพทางชีวิภาพจึงทำให้หญ้าคาหมดไปในที่สุด!

วัวนมพันธุ์ต่างๆ
ที่บ้านอโลฮา เราเลี้ยงวัวนมพันธุ์ “พื้นเมือง” ซึ่งอาจเป็นสายพันธุ์ที่มีต้น

กำเนิดมาจากพันธุ์เจอร์ซี่ โฮลสไตน์ และบราห์มัน ที่เรียกว่าพันธุ์ เซบู (Bos indicus) 
คำแนะนำของเราคือให้เริ่มด้วยจำนวนน้อย เอาสายพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่แล้ว ก่อนที่
จะนำเงินไปลงทุนกับพันธุ์จากต่างประเทศ ประเทศไทยมีศูนย์วัวนมแห่งชาติขนาด
ใหญ่ที่เป็นหุ้นส่วนร่วมกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ที่จังหวัดสระบุรี ที่นี่เป็นแหล่งที่ดีมาก
สำหรับเกษตรกรทั้งรายเล็กและรายใหญ่ และเมื่อเกษตรกรสะสมประสบการณ์ใน
การจัดการฝูงวัวนมแล้ว แผนการสำหรับสายพันธุ์ของวัวอาจเปลี่ยนไปจาก โฮล
ไตน์ฟรีเชี่ยน 75% ไปเป็นโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนผสม 87.5 % วัวพันธุ์จากต่างประเทศ
เหล่านี้ในปัจจุบันเกษตรกรหาได้ในพื้นที่ที่ตนอยู่เพราะเป็นสายพันธุ์ที่กลายเป็นพันธุ์ 
“ธรรมดา” ไปแล้ว นอกจากนี้เกษตรกรไทยยังเลี้ยงวัวนมพันธุ์เซบู และยังได้มีกา
รพัฒนาและทดสอบพันธุ์ไทย-ฟรีเชี่ยน (Chungsiriwat and Panapol 2009) 
(ภาพที่ 5.8) ในบังคลาเทศ ฝูงวัวนมเพื่อการพาณิชน์ประสบความสำเร็จที่สุดกับสาย
พันธุ์โฮลสไตน์ เมื่อเทียบกับพันธุ์ผสมเจอร์ซี่ โดยค่าความประสบความสำเร็จนั้นวัด
จากผลผลิตน้ำนมที่ได้และสุขภาพ/การปรับตัวของวัว (Azam et al. 2012)
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การให้หญ้าแห้งเป็นอาหาร
ที่จังหวัดเชียงใหม่ เราได้ไปเยียมดูสหกรณ์วัวนมแห่งหนึ่งที่ฝึกอบรมเกษตร

กรและจัดหาหญ้าแห้งเนเปียร์รวมถึงวัสดุอื่นๆให้กับเกษตรกรด้วย ในประเทศ    
ศรีลังกา เกษตรกรรายย่อยใช้ระบบจัดการแบบกึ่งเข้มข้นเป็นวิธีเลี้ยงโดยใช้วิธีผูก
วัวไว้กับหลักและเลี้ยงในคอก 
ซึ่งต่างจากเกษตรกรในระบบ
การจัดการที่ใหญ่ขึ้นจะใช้วิธี
เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มและ
ผูกไว้กับหลัก โดยมักจะผูกวัว
ไว้แล้วปล่อยให้กินหญ้าในพื้น
ที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้ว (ที่มีคัน
นาตอซัง และเศษฟาง) (ภาพที่ 
5.9) หรือเลี้ยงในที่ สาธารณะ 
หรือตามสวนยางและสวนมะ
พร้าว ปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้
จากระบบการจัดการขนาด
ใหญ่อยู่ที่ 3.9 ลิตร/ตัว/วัน 

ขณะที่ปริมาณน้ำนมที่
ผลิตได้จากระบบการจัดการ
แบบกึ่งเข้มข้นอยู่ที่ 5.4 ลิตร/ตัว/วัน นี่แสดงให้เห็นว่าการจัดการที่มากขึ้นอาจคุ้มกับ
การกระตุ้นผลผลิตให้เพิ่มขึ้นในฟาร์มขนาดเล็ก (Saraiva et al. 2014) ผลใกล้เคียง
กันนี้เห็นได้ในประเทศศรีลังกาที่อยู่ในเขตอากาศกึ่งชุ่มชื้นดังที่เห็นได้จากรายงาน
ของ Zemmelink et al. (1999) 
และ Premaratne et al. (2013) 
ส่วนผลผลิตเฉลี่ยของน้ำนมที่ต่ำ
กว่าในระบบการจัดการขนาด
ใหญ่อาจมี    สาเหตุมาจาก
อาหารคุณภาพต่ำและปัญหาเรื่อ
งการจัดการฝูงสัตว์

ข้อโต้แย้งเรื่องธัญพืช 
ทิม ไ ว ท์ แ ม น ( T i m 

Wightman) ผู้เขียนหนังสือคู่มือ
การผลิตน้ำนมดิบ (Raw Milk 
Production Handbook (2005) 
ได้พูดถึงคำถามที่ว่า “วัวนมที่กิน
หญ้าในทุ่งหญ้าควรกินเมล็ด
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ภาพที& 5.8: ภรรยาของผม กําลังดูวัวนมที.เมอืง
ไทยกนิหญา้เนเปียรแ์หง้

ภาพที& 5.9: การจัดการแบบปลอ่ยสตัวแ์ทะเล็มที.
ไม่ค่อยมีประสทิธภิาพที.เห็นไดท้ั.วไปที.คันนากับ
ตอซงัขา้ว



ธัญพืชหรือไม่?” โดยทั่วไปแล้ววัวนมที่เลี้ยงด้วยธัญพืช (Grain-Fed) คือวัวที่ได้รับ
อาหารส่วนใหญ่ในรูปของเมล็ดธัญพืช ส่งผลให้เกิดปริมาณผลผลิตน้ำนมที่สูงแต่มี
คุณภาพต่ำและส่งผลให้ช่วงชีวิตของวัวสั้นลง ส่วนวัวที่เลี้ยงด้วยการให้กินหญ้าคุณ
ภาพดีในทุ่งเลี้ยงสัตว์และหญ้าแห้งคุณภาพดีเท่านั้นจะสามารถให้ปริมาณน้ำนมที่สูง 
อย่างไรก็ตาม การให้วัวได้กินเมล็ดธัญพืชจำนวนเล็กน้อยจะทำให้วัวได้แป้งที่จะเป็น
อาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะ ซึ่งจุลินทรีย์นี้จะช่วยแปลงหญ้าที่เป็นอาหาร
มาเป็นน้ำหนักตัว นม และพลังงาน ตามที่ Wightmanได้กล่าวไว้ว่า “หลักการง่ายๆ
ในการจัดการกิจกรรมในกระเพาะของวัว คืออย่าให้เมล็ดธัญพืชมากเกิน 1 เปอร์
เซนต์ของน้ำหนักตัวของวัวในหนึ่งวัน” เราจึงผสมรำข้าวและมะพร้าวป่นอัตราส่วน 
1:1 และกากน้ำตาลนิดหน่อยให้วัว หลังจากที่วัวเล็มหญ้าเสร็จแล้วในแต่ละวัน

ความสำเร็จและความล้มเหลวของการใช้แหนแดงเลี้ยงวัว
แหนแดง (Azolla caroliniana) เป็นเฟิร์นลอยน้ำขนาดเล็กที่มีรายงานว่ามี

โปรตีนอยู่ 19-30% เราปลูกแหนแดงไว้อย่างหนาแน่นและเอาไว้เลี้ยงไก่ เป็ด และ
ปลา (ดูบทที่ 2) (ภาพที่ 5.10) เนื่องจากเรามีหญ้าเนเปียร์และหญ้าเลี้ยงสัตว์อยู่  
ปริมาณมาก เราจึงไม่ได้ใช้แหนแดงเพื่อเลี้ยงวัว และแหนแดงของเรามีอยู่จำกัดเพื่อ
ไว้ใช้เลี้ยงหมูและไก่ อย่างไรก็ตามได้มีการทดลองโดยโครงการพัฒนาแหล่ง   
ทรัพยากรธรรมชาติวิเวคานันดา เคนดรา (Vivekananda Kendra-Natural 
Resources Development Project หรือ VK- NARDEP) ในจังหวัดคันยาคูมารี 
รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ซึ่งการทดลองพบว่าปริมาณและคุณภาพของปริมาณ 
น้ำนมวัวมีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อให้แหนแดงเป็นอาหารเสริมหากทุ่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงวัวมี  
คุณภาพไม่ดีนัก (Prabu 2007)
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 ภาพที& 5.10: ที.ละตจิดูที. 15 องศาที.เราอยู ่การใชท้ี.กนัแดด 40-80% จะชว่ยใหแ้หน
แดงโตไดด้กีวา่อยูใ่นแดด



มีการแนะนำจากองค์กร NGO ในประเทศอินเดียให้ใช้แหนแดงเพื่อเป็น
อาหารทางเลือกสำหรับวัวนม ซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาของ VK- NARDEP ที่เป็น
โครงการนำร่องพบว่าได้ผลที่ไม่ดีเลย (Tamizhkumaran and Rao 2012) ทำให้
เห็นชัดถึงความสำคัญของการทดสอบสิ่งใหม่ๆก่อนที่จะนำไป     ส่งเสริมการใช้กับ
ชุมชนเพื่อต้องการ “แก้ปัญหา” และเพื่อให้แน่ใจว่า       เทคนิคใหม่หรือแนวคิดใหม่
จะได้ผลตามสภาพแวดล้อมที่เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ รวมถึงบริบทด้านวัฒนธรรม
ด้วย

 ในการทดลองได้มีการเปรียบ
เทียบ แหน หรือ แหนเป็ด (Lemna 
minor), ผักบุ้ง (Ipomoea reptans), 
กระจับ (Trapa natans ), และ จอกหูหนู 
(Salvinia cucullata) ในอินเดีย ทั้งแหน
เป็ดและผักบุ้งมีอัตราแลกเนื้อสูงกว่าและ
มีโปรตีนสูง คือ 28% และ 32% ตาม
ลำดับ (Kalita et al. 2007; Biswas and 
Sarkar 2013) พืชเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีนี้สามารถปลูกในน้ำได้ร่วมกับพืชและ
สิ่งมีชีวิตอื่น แต่ไม่ควรมีปลาอยู่ถ้า 
ต้องการจะเก็บมาใช้ประโยชน์ (ไม่เช่นนั้น
จะถูกปลากินหมด) น่าเสียดายที่แหนแดง
ไม่ได้อยู่ในการทดลองที่อินเดีย ที่นี่เราให้
แหนแดงที่พอมีอยู่ (ที่เหลือจากการเลี้ยง
ปลา ไก่และหมูในปริมาณที่พอใจแล้ว) 
เพื่อเป็นอาหารวัว โดยใส่ไว้กับอาหาร
เย็นรวมกับรำข้าวและกากน้ำตาล 

ถ้ามีพืชลอยน้ำเช่นแหนแดงและจอกหูหนู
แล้วสิ่งที่ต้องระวังคือไม่เก็บพืชเหล่านี้มาใช้มากจนเกินไป เพื่อให้พืชรักษาปริมาณ
ผลผลิตที่จะนำไปใช้ได้อยู่เสมอ มีหลักการง่ายๆอย่างหนึ่ง (ภายใต้สภาพที่ดี) คือให้
เก็บพืชลอยน้ำเหล่านี้มาใช้โดยไม่ให้มากเกินครึ่งของน้ำหนักโดยรวมของพืชต่อ
สัปดาห์ (หรือ 1/7 ของน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดต่อหนึ่งวัน) ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่การรักษา
พืชเหล่านี้ให้อยู่ในระยะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกรจึงควรเฝ้าดูว่าวิธีเก็บ
เกี่ยวแบบใดจะใช้ได้ผลดีในระบบที่เรามีอยู่ แหนแดงนั้นจะทนต่อการเคลื่อนที่ของ
น้ำได้ดีกว่าแหนเป็ด และจอกหูหนูนั้นโตเร็วที่สุดแต่อาจไปแย่งพื้นที่พืชอื่นได้        
ที่บ้านอโลฮา เรามีนักศึกษาฝึกงานที่เก่งมากที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลแหน
แดง เราได้ผลผลิตแหนแดงเฉลี่ย 194 กรัม/ตรม.  ตะกร้าก้นลึกใช้ได้ดีสำหรับยก
แหนแดงขึ้นโดยไม่ต้องเอาน้ำขึ้นมาด้วย (ภาพที่ 5.11) เราจะเก็บแหนแดงตอนเช้า
และปล่อยให้สะเด็ดน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำไปชั่งน้ำหนัก (Mikkelson 2017)
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ภาพที่ 5.11: ตะแกรงทอดอาหารใช้
เป็นที่ตักแหนแดงขึ้นมาจากน้ำได้เป็น
อย่างดี



มะรุมสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำนม
จากบทความของ Lowell Fuglie (2000) ในสารเอคโค EDN 68, เรื่อง 

“การศึกษาการใช้มะรุมแนวทางใหม่ในประเทศนิคารากัว” (“New Uses of 
Moringa Studied in Nicaragua”) บอกว่าถ้าหากในอาหารของวัวนมประกอบไป
ด้วยมะรุม 40-50% จะทำให้ผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นได้ถึง 30% บทความยังได้พูดว่า 
“โปรตีนสูงที่เป็นส่วนประกอบของใบมะรุมจะต้องสมดุลกับอาหารที่ให้พลังงาน 
อย่างอื่น อาหารวัวที่ประกอบไปด้วยใบมะรุม 40-50% จะต้องผสมด้วยกากน้ำตาล, 
น้ำตาลอ้อย, ใบอ่อนของหญ้าช้าง, ต้นอ่อนข้าวฟ่างหวาน หรืออย่างอื่นที่มีอยู่ในท้อง
ถิ่น”

อาหารเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องอื่นๆ
ควาย

ควายทามารอว์ หรือควายแคระมินโดโร เป็นควายป่าประจำท้องถิ่นของ
เกาะมินโดโร ในฟิลิปปินส์ เป็นควายประจำถิ่นเพียงชนิดเดียวของฟิลิปปินส์ ซึ่งขณะ
นี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยมีเหลือไม่ถึง 500 ตัว และไม่ถูกใช้งานเพื่อลากสิ่ง
ของแล้ว ควายส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์มีขนาดใหญ่กว่าควายทามารอว์มาก ควาย
พันธุ์มูร่าห์เป็นควายเลี้ยง(Bubalus bubalis)  มีถิ่นกำเนิดจากรัฐปัญจาบและรัฐ 
หรยานาในประเทศอินเดีย และรักษาไว้เพื่อผลิตน้ำนม บางแห่งในอินเดียมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านควายนมเพื่อนำไปผลิตมอสเซอเรลลาชีสอิตาเลียนของแท้

สัตว์ที่ใช้ลากของอาจต้องการอาหารที่ไม่ต้องมีคุณภาพสูง ขึ้นอยู่กับ 
ปริมาณของงานที่ต้องทำ หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่ดีที่ควรปลูกไว้ให้ควายกินและ 
สามารถตัดเอามาให้ควายกินขณะทำงานอยู่ด้วย สัตว์ที่ใช้ลากของต้องมีน้ำให้
อย่างเพียงพอและต้องมีอาหารที่ให้พลังงาน อาจใช้กากน้ำตาลเสริมต่อพลัง งานที่
จะต้องใช้ที่ 1-5% ต่ออัตราการให้อาหารต่อวัน จากบทความในสาร   เอคโค EDN 
53 ถ้าเราทำงานกับสัตว์ที่ลากของ เราควรรู้จักองค์กร ทิลเลอร์ อินเตอร์เนชันแนล 
(Tillers International) ที่มีข้อมูลและการอบรมเฉพาะทางสำหรับสัตว์ทำงานหลาย
ชนิดในประเทศพัฒนา โดยยังมีสัตว์ใช้งานใน       มาดากัสการ์ที่ใช้ขุดดินตามที่
ลาดชันบนเขาเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ด้วย! หากสนใจสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซท์
เพิ่มเติมได้

วัว, จามรี, อูฐ, ลามา, อัลแพคกา และเรนเดียร์ เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่คนอื่น
อาจจะอยากเขียนเพิ่มเติม แต่ขอให้พิจารณาดีๆเรื่องการเล็มหญ้าของสัตว์เหล่านี้
ก่อนที่จะซื้ออาหารมา เพราะส่วนมาก สัตว์พื้นเมืองเหล่านี้สามารถให้ อาหารด้วย
การวางแผนที่เหมาะสมในการทำอาหารให้มันเองจากวัตถุดิบรอบๆตัวในพื้นที่ที่เรา
มีอยู่!
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อาหารทางเลือกสำหรับแพะ
แพะเป็นสัตว์ที่ชอบเล็มหญ้า และต้องการอาหารที่ต่างจากสัตว์อย่าง อื่นที่

อาจหาได้จากทุ่งเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ที่เกษตรรายย่อยมีอยู่ การตัดพืชตระกูลถั่วและ
นำมาให้แพะกินสามารถช่วยให้แพะอ้วนขึ้น แต่อย่าใช้พืชตระกูลถั่วเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ถ้าแพะกินอาหารที่ฉ่ำและมีความชื้นเช่นใบถั่วลิสงนา (Clover), อัลฟัลฟา 
หรือพืชตระกูลถั่วอื่นๆที่ตัดสดมาให้       อาจทำให้เกิด ฟองอากาศเล็กๆอยู่ใน  
กระเพาะอาหารและทำให้แพะเกิดท้องอืด ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้แพะตายได้ ฟอง
อากาศเล็กๆนี้แพะไม่สามารถเรอออกมาได้เอง ในอาหารแต่ละชนิดมีระดับโปรตีน
ไม่เหมือนกันแต่ข้อควรจำง่ายๆคือไม่ควรให้มีพืชตระกูลถั่วเกิน 2/3 และหญ้า 1/3 
และควรให้อาหารอย่างอื่นด้วย

นอกจากหญ้า พุ่มไม้เล็กๆ และพืชตระกูลถั่วที่ตัดมาให้ในปริมาณที่พอดี 
เรายังให้แพะกินใบปาล์ม ใบไผ่ และสะเดา สะเดานี้เราให้แพะเลือกว่าจะกินหรือไม่
ก็ได้โดยเอาให้พร้อมกับพืชสีเขียวอื่นๆ เพราะสะเดาเป็นยาถ่ายพยาธิตาม        
ธรรมชาติและแพะจะมากินได้ตามที่มันต้องการ และสะเดานี้ยังมีรายงานว่าใช้ได้
ผลกับแกะด้วย (Chandrawathani et. al. 2006) 

มะพร้าวสดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอาหารแพะ เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวในพื้นที่
ใช้มะพร้าวแก่ที่หล่นแล้วเอามาผ่าครึ่งแล้วเอาให้แพะกิน มีชาวอเมริกันคนหนึ่งใน
เกาะของเราสังเกตเห็นผลดีที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสุขภาพของแพะโดยรวม รวมถึงน้ำหนัก
ตัวของแพะ และช่วยลดการจัดการดูแลแพะบนพื้นที่ดินทรายเมื่อเอามะพร้าวให้แพะ
กินทุกวัน จากการวิจัยพบว่ามะพร้าวแห้งป่นช่วยเพิ่ม  ปริมาณโปรตีนใน        
อาหารสำหรับวัว ควาย แพะ และแกะ มะพร้าวป่นเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อสัตว์เคี้ยว
เอื้องและสามารถใช้ทำเป็นโปรตีนเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่กินหญ้า (Manikkamani 
2011) ถ้าคุณใช้เศษเหลือจากผลผลิตมะพร้าว เช่น มะพร้าวป่น ให้หลีกเลี่ยงการ
สกัดด้วยเฮกเซน (Hexane) เพราะอาจมีสารเคมีตกค้างที่ไม่ต้องการ (Heuze V., et 
al. 2015)

ตัวอย่างเช่น ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย มีการเลี้ยง
แพะวัยรุ่นในพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์(Pennisetum purpureum) ในสวนมะพร้าว 
เป็นการใช้ระบบพืชและปศุสัตว์ (Crop Livestock System) ในที่นี้คือ มะพร้าว-พืช
เลี้ยงสัตว์-แพะ มีการใช้พืชตระกูลถั่วเช่นกระถินและแคฝรั่งร่วมด้วย ซึ่งเป็นตัวอย่าง
หนึ่งของการเกษตรผสมผสานและยั่งยืนที่ทำให้ “อาหารสัตว์ที่ดีๆ (หญ้าและพืช
ตระกูลถั่ว) ที่หายากถูกนำมาเป็นอาหารที่แพะต้องการ”    แน่นอนว่ามูลที่ได้จาก 
อาหารที่กินเข้าไปจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และส่งผลให้ทั้งหญ้าและมะพร้าวในสวน
เติบโตและให้ผลผลิตดีขึ้นด้วย (Polakitan et al. 2001)
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แกะ 
มีแกะในเขตร้อนมากมายที่เที่ยวหากินแบบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พวกมัน

อาจมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่มีน้อยที่จะเติบโตได้ดี ส่วนแพะนั้นอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ แต่แกะก็มีโอกาสที่จะพบที่ที่เหมาะสมสำหรับมันเมื่ออยู่
ภายใต้ภูมิอากาศที่เหมาะสมและการจัดการที่ดี แกะมักจะเสี่ยงต่อการขาดน้ำและ
มันจะดื่มเฉพาะน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำนิ่งหรือถังน้ำ การมีแหล่งน้ำไหล ลำธารหรือ
แม่น้ำจะไม่ได้ช่วยเป็นแหล่งน้ำให้กับแกะได้ นอกจากนั้น พวกมันยังต้องการการ
ปกป้องจากศัตรูที่จะมาล่ามันด้วย แกะ เหมาะกับภูมิอากาศที่เย็นกว่าเพราะพวกมัน
เป็นโรคลมแดดได้ง่าย แต่ข่าวดีคือถึงแม้ยังมีความแตกต่างระหว่างแกะสายพันธุ์
ต่างๆ แต่มีงานวิจัยในประเทศ บราซิลที่พบว่าแกะสามารถเติบโตจนถึงระยะที่นำ
มาเป็นอาหารได้เมื่อเลี้ยงในทุ่งหญ้าเขตร้อน (Poli  et al., 2013)

พืชหมักหรือไซเลจ 
เราใช้อาหารหมักบ้างสำหรับปลา หมู และไก่ แต่เราไม่ได้หมักหญ้า เมล็ด

ธัญพืช หรือพืชตระกูลถั่วไว้ให้พวกวัวหรือควาย เราพบว่าในฟาร์มขนาดเล็ก การใช้
แรงงานหรือการจัดการที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ทุนที่เรามีอยู่ลดน้อยลง และอีกอย่างคือ
ปัญหาเรื่องเชื้ออีโคไล เพราะภาวะเลือดเป็นกรดอาจมีสาเหตุมาจากอาหารหมัก 
และเชื้ออีโคไลในกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะแบบนี้ ระบบ
การเลี้ยงแบบให้สัตว์กินอาหารอยู่ในคอกจะมีปัญหาเรื่องเชื้ออีโคไลเพราะแบคที
เรียมีชีวิตอยู่และเพิ่มจำนวนขึ้นในสภาพความเป็นกรดสูง (ค่า pH ต่ำ) อาหารหมัก
ไม่ใช่เป็นตัวเพาะเชื้ออีโคไลแต่เชื้ออีโคไลจำนวนมากมาจากมูลของวัว แพะ ฯลฯ 
มูลสัตว์และตกอยู่ที่พื้นที่คอกสัตว์เป็นแหล่งของโรค ทั้งนี้ ตามคำแนะนำของกลุ่มที่
ปรึกษาสำหรับภาวะเลือดเป็นกรดจากการหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Reference 
Advisory Group on Fermentative Acidosis of Ruminants หรือ RAGFAR) 
กล่าวว่า “ค่า pH ในกระเพาะจะเริ่มลดลงทันทีหลังจากสัตว์กินอาหารข้นหรือไซเลจ
เข้าไป อาหารข้นได้แก่ เมล็ดธัญพืช, ถั่วเหลือง หรือข้าวโพด จะทำให้ค่า pH ใน 
กระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องลดลงรวดเร็วยิ่งกว่าการกินไซเลจ” (RAGFAR 2007)  
การเลี้ยงวัวนมของเราเป็นการผลิตน้ำนมดิบ เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ใช้ไซเลจเลย เราไม่
ได้ทำการฆ่าเชื้อพาสเจอไรส์นมของเรา ดังนั้นถ้าเราต้องการให้นมของเราปลอดภัย
ก็ต้องกำจัด การสัมผัสเชื้ออีโคไล โดยการหลีกเลี่ยงการใช้อาหารข้นและไซเลจ 
แต่ให้วัวของเรากินหญ้าหรือพืชสีเขียวของเรา เพื่อจะได้ลดความเสี่ยงจากการปน 
เปื้อนเชื้อ   อีโคไลที่อาจมาจากการเลี้ยงด้วยเมล็ดธัญพืชเท่านั้น ท่านสามารถอ่าน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไซเลจสำหรับสุกรได้ในบทที่ 3 และปรับใช้กับวัวหรือควายได้ แต่
ข้อควรระวังคือใช้พืชตระกูลถั่วแทนปลาป่นและหลีกเลี่ยงการใช้ถั่วเหลืองป่น ใน 
ประเทศอินเดียมีการสาธิตการทำอาหารหมักให้วัวหรือควายที่สามารถดูได้ที่เว็บ
ไซท์ www.dairyknowledge.in/article/low-cost-silage-making-technique
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งานวิจัยปัญหาของถั่วเหลือง
ที่บ้านอโลฮา เราไม่เลี้ยงสัตว์ด้วยถั่วเหลืองเลย เนื่องจากถั่วเหลืองมี

อันตรายต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ถั่วเหลืองประกอบไปด้วยสารยับยั้งไฟโตเอสโตร
เจนและเอ็นไซม์ที่ก่อให้เกิดปัญหาในสัตว์และมนุษย์ (IEH 2000) ข้อกังวลเกี่ยวกับ
ถั่วเหลืองได้สรุปไว้ในบทที่ 3 นอกจากนั้น เรายังเลือกที่จะไม่ใช้พืชที่ผ่านการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 

สรุป
เกษตรกรที่เลี้ยงวัว แพะ แกะ และควายควรพยายามซื้ออาหารให้น้อยที่สุด 

ต้องมีการสร้างสมดุลอาหารที่จำเป็นต่อสัตว์เลี้ยง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
อาหารที่ให้สัตว์ ความสะดวก และการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการ ถูกลักขโมย ไม่ว่า
เราจะมีเป้าหมายที่ดีแค่ไหน สิ่งที่ต้องทำคือการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการจัด
การที่จะให้ประโยชน์ต่อสัตว์และสร้างผลกำไรให้เกษตรกรเอง เกษตรกรรายย่อย
ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำการพัฒนาและการจัดการได้ดีในส่วน 
ของการปล่อยสัตว์ไปตามทุ่งหญ้าพร้อมกับการตัดสดและนำมาให้สัตว์กิน ควรใช้
มูลสัตว์ของเราที่ได้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยให้พืชต่างๆเติบโต
ได้ดี และรักษาวงจรสารอาหารให้เข้มแข็งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผสมผสานการ
ทำปศุสัตว์ที่จะเกิดผลดีต่อระบบนิเวศน์และการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
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การประกอบอาหารหรือให้ความร้อน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของฟาร์ม
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ประโยชน์ กุญแจสำคัญคือการนำเทคโนโลยีทางเลือกมาใช้ทีละอย่างและคอย
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รอบคอบ โด้ยเร่�มจากส่ัว์นเล็ี้กๆกอ่น เพื่่�อใหฟ้ารม์มค้ว์ามคว์ามมั�นคงแลี้ะยั�งยน่ 
เกษตรกรสัามารถผสัมผสัานการเลี้้ �ยงว์วั์, แพื่ะ, ไก ่หรอ่สุักร รว่์มกนัได้ ้อก้ทั้ั �งว์สััด้เุหลี้อ่
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รอ้นได้ ้  การเลี้้ �ยงสััตว์แ์บบปลี้อ่ยแทั้ะเล็ี้มช่ว์ยคว์บคมุว์ชัพื่ช่แลี้ะปรบัปรงุคณุภาพื่ด้น่
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ใช้อย่างเหมาะสัม แลี้ะหาโอกาสัลี้ด้ตน้ทั้นุแรงงานทั้้�ตอ้งใช้ เม่�อมก้ารปรบัใช้เทั้คน่คว์ธ่ิ้
ปฏิบ่ตัเ่หลี้า่น้� ในทั้้�สุัด้คณุจะสัามารถลี้ด้คา่ใช้จา่ยในฟารม์ได้อ้ยา่งมนั้ยยะสัำาคญั แลี้ะ
คณุยงัสัามารถแบง่ปันคว์ามรู้ ใหก้บัคนอ่�นๆ ได้ด้้ว้์ย      

หนังส่ัอเลี้ม่น้�ประกอบไปด้ว้์ยข้อ้มลูี้ในเช่งปฏิบ่ตั ่พื่รอ้มทั้ั �งสูัตรอาหารตา่งๆ แลี้ะกรณ้
ตวั์อย่างฟารม์เกษตรอน่ทั้รย์้ ข้องฟารม์อโลี้ฮาทั้้�เกาะปาลี้าว์นั ประเทั้ศฟ่ลี้ป่ป่นส์ั 

หนังส่ัอเลี้ม่น้�รว์บรว์มมาจากชดุ้บทั้คว์ามทั้้�เข้ย้นใหก้บัว์รสัารเอคโค เอเช้ย แลี้ะข้ณะ
น้�พื่รอ้มแลี้ว้์ทั้้�จะใหท้ั้า่นเป็นเจา้ข้องในรปูแบบข้องหนังส่ัอ 
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