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[บทบรรณาธกิาร: ชว่งการกอ่ตัง้ศูนยก์ารเรยีนรูส้าํหรบัการเกษตรขนาดเล็กทีเ่อคโค เอเชยี อมิแพค เซน็เตอร ์จงัหวดั
เชยีงใหม่ เราไดใ้ชป้ระโยชนม์ากมายจาก “วสัดเุหลอืใช”้ ทีไ่ดม้าจากการปลกูขา้ว (แกลบและฟางขา้ว) ซ ึง่มอียูท่ ัว่ไป
ในพืน้ทีท่ีเ่ราอยู ่นีเ่ป็นการเสรมิสรา้งหลกัการทีเ่ป็นคตปิระจาํใจทีเ่ราชืน่ชอบคอื “ใชใ้นสิง่ทีม่ ีเพือ่เตมิเต็มในสิง่ทีข่าด” 
จากวสัดเุหลอืใชท้ีห่าไดใ้นทอ้งถิน่นีม้ปีระโยชนม์ากมาย นีจ่งึเป็นทีม่าของการรวบรวมขอ้มูลใหก้บัเครอืขา่ยของเรา
เกีย่วกบัขอ้ดแีละขอ้แนะนําในการนําวสัดทุีร่าคาประหยดันีไ้ปใช ้ 

คาํนํา 

หน่ึงในโจทยข์องการทาํเกษตรแบบยัง่ยนืคอืการมแีหลง่วตัถดุบิอนิทรยี ์
(ทีม่อีงคป์ระกอบหลกัคอืคารบ์อน) ทีเ่พยีงพอ ราคาถกู และสามารถ
ใชไ้ดใ้นพืน้ทีเ่กษตรทีผ่ลติอาหารเพือ่บรโิภคและเป็นอาหารสตัว ์การ
จดัการการใชป้ระโยชนส์งูสดุจากปุ๋ ยหมกั, ปุ๋ ยคอก, วสัดคุลมุดนิ และ
วสัดอุนิทรยีอ์ืน่ๆจากพืน้ทีเ่กษตรถอืเป็นเร ือ่งทีม่คีวามทา้ทายในตวัของ
มนั การผลติแตล่ะอยา่งตา่งก็ตอ้งใชว้ตัถดุบิและปัจจยัเพือ่การผลติของ
มนัเอง ซ ึง่วตัถดุบิเหลา่นีม้กัทาํใหเ้กดิภาวะทีแ่ขง่ขนักนัภายในพืน้ที่

การเกษตรเอง และเป็นเร ือ่งทีค่อ่นขา้งยากในการจดัการใหเ้หมาะสม
สาํหรบัเกษตรรายยอ่ยทีม่พีืน้ทีน่อ้ยและมคีวามจาํกดัดา้นแรงงาน 
ตวัอยา่งเชน่วสัดคุลมุดนิ บางคร ัง้อาจตอ้งอยูใ่นภาวะทีต่อ้งเลอืกเพือ่
นําไปเป็นอาหารสตัว ์และในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งผลติพชืเพือ่ใชเ้ป็นวสัดุ
คลมุดนิใหเ้พยีงพอดว้ย ยิง่กวา่น้ันการตอ้งใชว้สัดเุดยีวกนันีเ้พือ่ผลติปุ๋ ย
หมกัหรอืเช ือ้เพลงิก็นํามาซึง่ปัญหาทียุ่ง่ยากขึน้ไปอกี 

หลงัจากการไปเยีย่มเยอืนฟารม์ผสมผสานขนาดเล็กหลายแห่ง ทาํใหเ้ห็นวา่เกษตรกรทีป่ระสบความสาํเรจ็สงูสดุดจูะมี
วธิกีารทีเ่หมอืนกนั และลกัษณะเดน่ของวธิกีารนีค้อืมวีสัด ุ“เหลอืใช”้ ทีเ่ป็นวตัถอุนิทรยีท์ีห่ามาไดจ้ากนอกฟารม์และ
นํามาใชเ้ป็นปัจจยัการผลติในฟารม์ มฟีารม์แห่งหน่ึงในประเทศฟิลปิปินสท์ีไ่ดเ้ศษซากปลาจากตลาดขายปลาสดใน
พืน้ทีแ่ละนําเศษซากปลานีก้ลบัมาใชเ้ป็นแหลง่โปรตนีปลาป่นเพือ่เป็นอาหารเสรมิใหก้บัสตัวเ์ลีย้ง มฟีารม์อกีแห่งหน่ึงที่

ประเทศไทยทีไ่ดเ้ศษผกัปรมิาณมากจากตลาดในพืน้ทีเ่พือ่นํามาใชใ้นระบบผลติปุ๋ ยมูลไสเ้ดอืน มฟีารม์อืน่ๆอกีทีไ่ดร้บั
ประโยชนจ์ากการอยูใ่กลก้บัโรงกลัน่เบยีร,์ โรงส,ี และโรงงานแปรรปูทีม่แีหลง่วสัดเุหลอืใชม้ากมายทีจ่ะนํามาใชเ้พือ่ทาํ
เป็นปุ๋ ยหมกั, ถา่นไบโอชาร ์และอาหารเสรมิรว่มกบัวตัถดุบิอยา่งอืน่  

บทความนีจ้ะเป็นการรวบรวมความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชนจ์ากวสัด ุ“เหลอืใช”้ ทีม่อียูท่ ัว่ไปและหาไดง้่ายในพืน้ที่

เขตรอ้นชืน้ ซ ึง่วสัดทุีก่ลา่วถงึนีค้อืแกลบ  

 

ภาพที ่1   แกลบ วสัดุเหลอืใชจ้าก
การสขีา้ว(Oryza sativa) 



แกลบคอือะไร  

แกลบคอืผลพลอยไดจ้ากกระบวนการสขีา้ว (Oryza 
sativa) และมกัจะถูกมองวา่เป็น “ของเหลอืทิง้” ใน
พืน้ทีท่ีท่าํการปลกูขา้วหลายแห่ง แกลบเป็นสว่น
เปลอืกแข็งทีหุ่ม้ดา้นนอกสดุของเมล็ดขา้ว ซ ึง่ทาง
ชวีวทิยาศาสตรค์อืเปลอืกขา้ว (lemma) มคีณุคา่
ทางโภชนาการตํ่าเมือ่เทยีบกบัเนือ้ใน (endosperm) 
แกลบกบัราํขา้วไม่เหมอืนกนั โดยแกลบจะหลดุออก
จากเมล็ดหลงัจากกระบวนการสขีา้วคร ัง้แรก โดยราํ
ขา้วจะมกีารสอีอกตา่งหากเพือ่ได ้“ขา้วขดัขาวหรอื
ขา้วขาว” (ภาพที ่2) โดยราํขา้วถอืวา่เป็นสว่นทีม่ี
คณุคา่ทางโภชนาการสงูกวา่แกลบมากและถอืเป็น
ผลพลอยไดท้ีม่คีณุคา่มากกวา่แกลบทีม่กัถกูนําไป
ทิง้หรอืกองทิง้ไวจ้นเน่าเสยี 

  

ประโยชน ์10 ประการทีไ่ดจ้ากการใชแ้กลบในการเกษตร 

1. การผลติปุ๋ยหมกัและการปรบัปรุงดนิ 

การใชป้ระโยชนจ์ากแกลบทีน่่าจะเห็นไดช้ดัและเป็นทีนิ่ยมกนัมากทีส่ดุคอืการนําไปปรบัปรงุดนิ โดยเฉพาะในรปูแบบ
ของการผลติเป็นปุ๋ ยหมกั ประโยชนส์าํคญัของการใชแ้กลบคอืสามารถหาไดใ้นปรมิาณมาก และแกลบมคีณุสมบตัใิน
การเพิม่ปรมิาณของปุ๋ ยหมกัทีผ่ลติได ้แกลบเป็นแหลง่ของคารบ์อนทีม่คีวามหนาแน่น ซึง่เมือ่ทาํเป็นปุ๋ ยหมกัแลว้
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการอุม้นํา้และเก็บกกัสารอาหารของดนิ ปรบัปรงุกระบวนการเกดิเม็ดดนิ สรา้งรพูรนุ การ
ซมึผ่านของนํา้และชว่ยเสรมิสรา้งลกัษณะทางกายภาพทีด่ขีองดนิอกี
หลายประการ  

สิง่หน่ึงทีค่วรคาํนึงถงึคอืแกลบมปีรมิาณคารบ์อนสงูและควรนําไปผสม
กบัวสัดอุืน่ๆ ทีม่ไีนโตรเจนสูง เชน่พชืสเีขยีวและมูลสตัวเ์พือ่ใหก้าร
ปรบัปรงุดนิเป็นไปอยา่งสมดลุ แกลบทีม่ปีรมิาณคารบ์อนสงูเหมาะกบั
การปรบัปรงุดนิแตต่วัมนัเองไม่สามารถใหส้ารอาหารทีจ่าํเป็นทีพ่ชืจะดดู
ซมึและนําไปใชไ้ด ้จงึมคีาํแนะนําวา่แกลบจะตอ้งนําไปผสมกบัวสัดุ
ประเภทอืน่ทีม่สีารอาหารสงูเพือ่ใหไ้ดปุ้๋ ยหมกัคณุภาพดทีีจ่ะนําไปใชก้บั
พชืผกั นอกจากนีแ้กลบยงัสามารถนําไปผสมกบัมูลววัหรอืมูลไกเ่พือ่เป็น
วธิงี่ายๆทีจ่ะทาํใหก้ารนําไปใชก้บัพชืเป็นไปไดง้่ายขึน้ดว้ย (ภาพ 3) 

*คาํสงวนสทิธิ:์ การใสแ่กลบดบิ(ทีไ่ม่ผ่านการหมกั) ลงไปโดยตรงในดนิ 
เป็นประจาํอยา่งตอ่เน่ืองจะทาํใหด้นิตรงน้ันมแีตไ่นโตรเจน โดยปกตดินิ
จะตอ้งมคีวามสมดลุทีด่รีะหวา่งคารบ์อนและไนโตรเจน หรอืทีเ่รยีกวา่
อตัรา C:N  แกลบมอีตัรา C:N ทีส่งูมาก เมือ่เวลาผ่านไปขณะทีจ่ลุนิทรยี ์
ยอ่ยสลายคารบ์อนก็จะใชไ้นโตรเจนทีม่อียูไ่ปดว้ย จงึทาํใหไ้นโตรเจนไม่
พอเพยีงตอ่พชื  

    ร ำ 

เปลือก 

     ข้ำวขำว 

ข้ำวเปลือก 

เปลือก ข้ำวกล้อง 

ภาพที ่3 เกษตรกรทางภาคเหนือ
ของไทยกาํลงัใชแ้กลบ (ในตะกรา้) 
ชว่ยในการโปรยมูลไกใ่หก้ระจาย
อยา่งทัว่ถงึ 

ภาพที ่2  ภาพประกอบเบือ้งตน้ของกระบวนการสขีา้ว โดยที ่
ขา้วแต่ละเมล็ดจะถกูแยกเป็นเปลอืก (แกลบ), ราํ และขา้วขดั
ขาว (ภาพจาก Rice Knowledge Bank) 



 
2. การผลติถ่านไบโอชาร ์(ถ่านชวีภาพ) 

การเปลีย่นแกลบใหเ้ป็นวสัดปุรบัปรงุดนิมอีกีวธิหีน่ึงคอืการผลติ “ถา่นไบโอชาร”์ โดยผ่านกระบวนการ “ไพโรไลซซิ” 
(เผาไหมใ้นสภาพทีม่ปีรมิาณออกซเิจนตํ่า) วสัดใุดก็ตามทีม่สีว่นประกอบพืน้ฐานเป็นคารบ์อนจะถกูเปลีย่นเป็นถา่น 
ซึง่มลีกัษณะเป็นรพูรนุสงูและมรีปูแบบเป็นคารบ์อนเสถยีรทีส่ามารถนําไปใชป้รบัปรงุดนิใหอ้ดุมสมบูรณไ์ดเ้มือ่ผสม
รวมกบัวสัดอุยา่งอืน่ทีม่สีารอาหาร ขัน้ตอนทีเ่พิม่ขึน้กอ่นใสใ่นดนิ หรอืทีเ่รยีกวา่การ “บ่ม”ถา่นกบัวสัดทุีเ่ป็นแหลง่
อาหารเชน่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกัจงึเป็นวธิทีีท่าํให ้“ถา่นไบโอชาร”์ มลีกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์(บทความภาษาองักฤษ
ของดร. ไมเคลิ เชฟเฟอรใ์นสารเอคโค เอเชยี ฉบบัที ่35) อยา่งไรก็ตาม วสัดทุีเ่ต็มไปดว้ยรพูรนุนีจ้ะกลายสภาพเป็น
เหมอืนฟองนํา้ และเมือ่ถกู “บ่ม” จนถงึความสามารถทีจ่ะเก็บกกัและเป็นทีอ่ยู่ของสารอาหารตา่งๆทีจ่าํเป็นของพชื, นํา้ 
และจลุนิทรยี ์ก็จะทาํใหถ้า่นไบโอชารเ์กดิประโยชนอ์ยา่งมากมายในฐานะวสัดปุรบัปรงุดนิ (บทความภาษาองักฤษของ

ไบรอนั ฮวิเกลิ ในสารเอคโค เอเชยี ฉบบัที ่9)  

ถา่นกมัมนัตห์รอืผงถา่น และถา่นไบโอชารใ์นรปูแบบตา่งๆสามารถนําไปใชก้รอง
นํา้ใหบ้รสิทุธิไ์ด ้มขีอ้มูลมากมายเกีย่วกบัการสรา้งทีก่รองนํา้เพือ่ใชใ้นครวัเรอืน 
รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัระบบทีส่ามารถกรองและแยกสารเคมสีงัเคราะหเ์ชน่ยาฆ่า
แมลงและสารตกคา้งประเภทยา (Kearns, 2014)  

ขณะนีม้วีธิกีารและเทคโยโลยทีางเลอืกมากมายทีนํ่าไปใชไ้ดใ้นการผลติถา่นไบ
โอชารไ์ดเ้องในพืน้ทีเ่กษตร รวมถงึวธิตีา่งๆทีอ่อกแบบเพือ่ใชก้บัแกลบโดยเฉพาะ 

ภาพที ่4  แกลบดําทีนํ่าไปใชใ้นการผลติถ่านไบโอชาร ์  

 

3. การทําเป็นเชือ้เพลงิและเชือ้เพลงิอดัแท่ง  

การใชเ้ทคโนโลยทีางเลอืกแบบง่ายๆ สามารถนําแกลบไปผสมกบัวสัดอุืน่
ทีม่อีงคป์ระกอบเป็นคารบ์อนทีห่าได ้แลว้นําไปอดัเป็น “เช ือ้เพลงิอดั
แทง่” เพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกแทนฟืนและถา่น (ภาพที ่6) ขัน้ตอน
ทีง่่ายๆนีม้นํีาเสนออยูใ่นสาร ECHO Technical Note #85 เป็น
ภาษาองักฤษในหวัขอ้ “การทาํเชือ้เพลงิอดัแทง่เพือ่เป็นเชือ้เพลงิ
ทางเลอืก” นอกจากนีแ้กลบดบิสามารถใชเ้ป็นเชือ้เพลงิไดโ้ดยตรงและ
ไม่จาํเป็นตอ้งอดัเป็นแทง่กอ่นทีจ่ะนําไปใช ้แตข่ัน้ตอนการอดัเป็นกอ้นนี้

มเีพือ่เพิม่คณุคา่การผลติเพือ่เป็นการเพิม่รายไดข้องเกษตรกร มเีตาชวี
มวลรปูแบบตา่งๆทีใ่ชใ้นครวัเรอืนและมเีตาทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชแ้กลบ
เป็นเชือ้เพลงิดว้ย เตารปูแบบนีอ้อกแบบมาเพือ่การเผาไหมท้ีส่ะอาด มี
ประสทิธภิาพ และยงัผลติแกลบทีผ่่านกระบวนการไพโรไลซสิออกมาเป็น
ผลพลอยไดท้ีส่ามารถนํามาทาํเป็นถา่นไบโอชาร ์

 

 

 
 

ภาพที ่5   เช ือ้เพลงิอดัแท่งเป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม ทําจากแกลบทีฟ่ารม์บา้
นอโลฮา ประเทศฟิลปิปินส ์(ภาพโดย: 
Abram Bicksler) 

https://www.echocommunity.org/en/resources/8ceff8e5-2953-4a8d-bcdf-5cbe39447513
https://www.echocommunity.org/en/resources/8ceff8e5-2953-4a8d-bcdf-5cbe39447513
https://www.echocommunity.org/en/resources/60196dbc-c62a-4bcf-a33f-251e7195d62c
https://www.echocommunity.org/en/resources/60196dbc-c62a-4bcf-a33f-251e7195d62c
https://www.echocommunity.org/en/resources/66b79f83-17ed-408e-a256-e6ea4cda2f1c


 
4. วสัดเุสรมิในการก่อสรา้ง 

 
แกลบสามารถนํามาใชเ้ป็นวสัดเุสรมิในการกอ่สรา้งดว้ยเทคนิคการ
กอ่สรา้งแบบธรรมชาตแิละเพือ่ความยัง่ยนื เชน่ทาํเป็นถงุดนิ (ภาพ
ที ่6) หรอืเทคโนโลยกีารทาํผนังดนิอดั (Tosi, 2017) แกลบมขีอ้ดี
คอืทาํใหว้สัดธุรรมชาตทิีใ่ชร้ว่มกนัมปีรมิาณและความจเุพิม่ขึน้  
ยอ่ยสลายชา้ และมกัจะไม่เป็นทีอ่ยูข่องเชือ้ราเพราะตวัแกลบเองไม่
ดดูความชืน้ นอกจากน้ัน แกลบยงัเป็นฉนวนเก็บอณุหภมูทิีด่แีละ
เป็นวสัดทุีม่นํีา้หนักเบามาก 

 

 
ภาพที ่6  ภาพขณะกอ่สรา้งหอ้งเก็บเมล็ดพนัธุด์ว้ยวธิกีารใชถุ้งดนิ ทีศู่นยก์ารเรยีนรูเ้อคโค เอเชยี โดยในถุงดนิทีใ่ชก้อ่สรา้งนีม้ี
ส่วนประกอบของแกลบอยูด่ว้ย 

 
5. เป็นวสัดรุองพืน้ในระบบการเลีย้งหมูหลุมและไก่หลุม 

อกีสิง่หน่ึงทีค่นเอเชยีนิยมนําแกลบไปใชค้อืนําไปใชใ้นระบบการเลีย้ง
สตัว ์โดยสว่นมากนําไปเป็นวสัดรุองพืน้สาํหรบัคอกสตัว ์ทีพ่บมากคอื
ในระบบการเลีย้งหมูหลมุและไกห่ลมุ ซ ึง่เป็นระบบการเลีย้งทีม่ขีอ้ดี
กวา่ระบบการเลีย้งทัว่ไป (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากบทความตา่งๆ
ของเอคโค) การนําแกลบมาใชเ้ป็นวสัดรุองกน้หลมุ จะชว่ยใหก้าร
ระบายนํา้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและชว่ยใหค้อกสตัวไ์ม่ช ืน้แฉะเมือ่
เทยีบกบัวสัดรุองกน้หลมุชนิดอืน่ ขณะเดยีวกนัแกลบจะชว่ยใหส้ตัว ์
รูส้กึสบายและเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว ์(ภาพที ่7) 
โดยแกลบจะเป็นตวัชว่ยดดูกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงค ์ไม่ทาํใหเ้กดิฝุ่ นมาก
เกนิไป และเมือ่ถงึเวลาระยะหน่ึงก็สามารถตกัออกเพือ่นําไปใชเ้ป็น
วสัดปุรบัปรงุดนิได ้การฉีดพ่น EM (Effective Microorganisms) 
และ IMO (Indigenous Microorganisms) เป็นประจาํจะชว่ย
ทาํลายเชือ้กอ่โรคและยอ่ยสลายสารอาหารในระบบ 

*คาํสงวนสทิธิ:์ วสัดรุองพืน้ในระบบการเลีย้งแบบหลมุทีจ่ะนําไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุดนิควรมรีะยะเวลาการหมกัที่

เหมาะสมเมือ่ตกัออกจากคอกสตัวแ์ลว้ เพราะวสัดนีุถ้อืเป็นวสัด ุ“รอ้น” (มคีวามเค็มสูง) และอาจเป็นอตัรายตอ่ตน้
ออ่นของพชื โดยควรคาํนึงดว้ยวา่วสัดนีุอ้าจมคีา่ pH ทีส่งูเน่ืองจากมอีงคป์ระกอบโซเดยีมสงูจากมูลสตัวแ์ละฉ่ี
สตัว ์ซ ึง่ใชไ้ดด้กีบัดนิกรดแต่จะเป็นอนัตรายหากมคีา่ pH สงูอยูแ่ลว้ (>7)  

 

6. อาหารเสรมิใหก้บัสตัว ์

เมือ่พูดถงึวสัดทุีจ่ะเป็นอาหารเสรมิใหก้บัสตัวน้ั์น แกลบถอืเป็นอาหารหยาบทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการตํ่า องคป์ระกอบ
โปรตนีในแกลบมกัอยูใ่นระดบัตํ่าดว้ย (วตัถแุหง้ ~3.8%) ขณะทีเ่สน้ใยหยาบมปีรมิาณสงู(~40%) และดว้ยเหตนีุ้

แกลบจงึใชเ้ป็นสว่นผสมของอาหารสตัว ์และบางคร ัง้เพือ่ชว่ยกระตุน้ความอยากอาหาร แมแ้กลบจะถอืวา่เป็นอาหาร

ภาพที ่7  การเลีย้งหมูหลมุโดยใชแ้กลบเป็น
วสัดุรองกน้หลมุ ฟารม์บา้นอโลฮา ประเทศ
ฟิลปิปินส ์ 

https://www.echocommunity.org/en/resources/18100a05-0fe0-4859-99e0-3f9423c917bb
https://www.echocommunity.org/en/resources/18100a05-0fe0-4859-99e0-3f9423c917bb
https://www.echocommunity.org/en/resources/846dd289-9b6e-4b60-9a40-0f8cc9788e24
https://www.echocommunity.org/en/resources/846dd289-9b6e-4b60-9a40-0f8cc9788e24


สตัวท์ีม่คีณุคา่สารอาหารนอ้ย แตส่ิง่หน่ึงทีไ่ม่ควรลมืคอืควรทาํการผสมแกลบในปรมิาณเล็กนอ้ย (ไม่เกนิ 15%) ใน
อาหารขน้ของสตัวเ์คีย้วเอือ้งและสกุร (AFRIS, 2002) งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่แกลบทีผ่่านการบดหรอืน่ึงแลว้จะ
ใหพ้ลงังานทีม่ากกวา่และสตัวส์ามารถยอ่ยไดเ้มือ่กนิเขา้ไป ขณะทีก่ารใสแ่อมโมเนียหรอืยเูรยีอาจชว่ยในเร ือ่งของการ
ยอ่ยอาหารและทาํใหแ้กลบมคีณุภาพทางโภชนาการ (FAO) วธินีีเ้ป็นทีนิ่ยมโดยทัว่ไปและสามารถลดตน้ทนุ
สว่นประกอบสาํหรบัการทาํอาหารสตัวไ์ดโ้ดยการใชแ้กลบทีม่รีาคาถกู และทีส่าํคญัคอือยา่ลมืพจิารณาความแตกตา่ง
ทีช่ดัเจนระหวา่งแกลบและราํขา้ว เพราะราํขา้วมคีณุคา่ทางโภชนาการโดยรวมทีส่งูกวา่แกลบมาก  

 

   

ภาพที ่8   เปรยีบเทยีบคณุคา่ทางโภชนาการระหวา่งแกลบและราํขา้ว (AFRIS, 2002) 

 

7. การทําวสัดปุลูก 

แกลบสามารถนํามาทาํเป็นสว่นประกอบหลกัของวสัดปุลกูไดอ้ยา่งดเียีย่มสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการทาํไวใ้ชเ้อง เมือ่นํา
แกลบผสมรว่มกบัวสัดอุืน่แลว้ (เชน่ปุ๋ ยหมกั, ปุ๋ ยคอก, ดนิ, ฯลฯ) จะชว่ยเพิม่ปรมิาณ, มกีารระบายนํา้ทีด่แีละมรีู
พรนุ ซ ึง่เป็นคณุสมบตัสิาํคญัในการเพาะตน้ออ่นของพชืผกัหรอืตน้ไมท้ีย่งัออ่นแอ (ภาพที ่9) แกลบเป็นทางเลอืก
ทีม่รีาคาถกูและหาไดง้่ายเพือ่ทดแทนหนิเพอรไ์ลท ์หรอืหนิภเูขาไฟเนือ้แกว้ ทีม่รีาคาแพงและหายากในบางพืน้ที ่
แตแ่กลบก็มขีอ้จาํกดัทีต่วัมนัเองไม่สามารถใหส้ารอาหารกบัพชืไดแ้ละการใชแ้กลบในกรณีนีก็้เพือ่ใชเ้ป็นวสัดปุลกู

แทนดนิมากกวา่เป็นแหลง่อาหาร  

การเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัแกลบทีเ่อามาทาํเป็นวสัดปุลกู สามารถทาํได ้
ดว้ยการฆ่าเช ือ้กอ่นเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ราและแบคทเีรยี
ทีก่อ่โรคทีพ่บไดท้ ัว่ไปในโรงเรอืน การรมควนัหรอืตากใหแ้หง้ และการทาํ
ไพโรไลซสิ (ถา่นไบโอชาร)์ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใหแ้กลบกอ่นทีจ่ะ
นําไปใช ้(AVDRC, 2000)  

 

    ภาพที ่9 วสัดปุลกูตน้ออ่นทีท่าํขึน้จากการใชแ้กลบเป็นสว่นผสมหลกั 

 
8. วสัดเุพาะเห็ด  

 
ไมซเีลยีมสามารถเพาะเพือ่ขยายพนัธุไ์ดด้ว้ยการเพาะเชือ้ไวใ้นวสัดเุพาะตา่งๆ และโดยทัว่ไปแลว้วสัดเุพาะทีใ่ชน้ั้น
มกัจะขึน้อยู่กบัวา่ในพืน้ทีม่อีะไรและมรีาคาทีไ่ม่แพง ขีเ้ลือ่ยจากไมเ้นือ้แข็งและฟางเป็นวสัดเุพาะทีนิ่ยมมากทีส่ดุใน

แกลบ 

โปรตีนรวม  ไขมัน  เถ้ำ  แป้ง  อ่ืนๆ 

ร ำข้ำว เสน้ใย 4-11% 

โปรตีนรวม  ไขมัน  เถ้ำ  แป้ง  น ำ้ตำลรวม 
 อ่ืนๆ 

https://www.echocommunity.org/en/resources/5ea0de8f-ab26-4d4b-8dbd-ef35611d2e79


การเพาะเห็ดทัว่โลก แตข่ณะเดยีวกนัก็มวีสัดเุพาะอยา่งอืน่อกีหลายอยา่งทีใ่ชก้นั ไดแ้ก ่กาบมะพรา้ว, มูลสตัว,์ 
กากกาแฟ และทีแ่น่นอนคอื...แกลบ เห็ดนางฟ้าและเห็ดมลิคก์ีเ้ป็นเห็ดทีเ่ตบิโตไดจ้ากวสัดเุพาะทีเ่ป็นแบบมแีกลบ
อยา่งเดยีว และแบบทีม่แีกลบผสมกบัอยา่งอืน่ 
 
แกลบก็เชน่เดยีวกบัวสัดเุพาะเห็ดชนิดอืน่คอืจะตอ้งผ่านการพาสเจอไรส ์หรอืการฆ่าเช ือ้กอ่นทีจ่ะนํามาใชเ้พาะ
เชือ้ ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนจากเชือ้ราและแบคทเีรยีชนิดอืน่ กระบวนการนีม้กัจะทาํดว้ยการใชถ้งัเหล็ก
ขนาดใหญแ่ละนํา้เดอืด หรอือาจผ่านการพาสเจอไรสด์ว้ยแสงอาทติยด์ว้ยการใชก้ลอ่งโฟมแสงอาทติย ์(ดเูพิม่เตมิ
ทีบ่ทความของดร.ทาปานี ในสารเอคโคเอเชยี ฉบบัที ่33) ขณะทีเ่ห็ดบางชนิดอาจเพาะไดจ้ากการใชว้สัดเุพาะทีม่ี
แกลบเพยีงอยา่งเดยีว แตม่ขีอ้แนะนําวา่ควรใชแ้กลบผสมกบัวสัดอุยา่งอืน่ดว้ย เชน่ขีเ้ลือ่ย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การเก็บกกัปรมิาณความชืน้ มกีารพสิจูนแ์ลว้วา่เห็ดนางฟ้าจะออกดใีนคร ัง้แรกจากกอ้นเห็ดแบบทีใ่ชแ้กลบเพยีง
อยา่งเดยีว แตห่ลงัจากน้ันจะไม่สามารถเก็บรกัษาความชืน้ไวไ้ดน้านพอทีจ่ะออกไดด้ใีนคร ัง้ตอ่ๆมา 

 

9. วสัดปุลูกในระบบไฮโดรโพนิคสแ์ละอควาโพนิคส ์

การปลกูพชืในระบบ “ไรด้นิ” เชน่ไฮโดรโพนิคสห์รอือควาโพนิคสจ์ะตอ้งมกีารใช ้“วสัดปุลกู” ซ ึง่วสัดปุลกูทีใ่ชจ้ะ
ตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัระบบและทีว่สัดปุลกูมคีวามจาํเป็นคอืเพือ่ชว่ยพยงุระบบรากใหต้น้พชืสามารถตัง้ตรงได ้วสัดทุี่

ใชอ้ยา่งแพรห่ลายไดแ้กก่าบหรอืใยมะพรา้ว, หนิปลกู, หนิเพอรไ์ลท,์ ทราย, โฟม, กรวด และวสัดอุืน่ๆทีไ่ม่ทาํ
ปฏกิิรยิา เป้าหมายของการใชว้สัดปุลกูไม่ใชเ่พือ่เป็นแหลง่สารอาหารของพชื (สารอาหารจะถกูดงึไปผ่านทางนํา้) 
แตว่สัดปุลกูจะเป็นตวัชว่ยดา้นกายภาพใหพ้ชืเตบิโตตามโครงสรา้งของพชื แกลบเป็นทางเลอืกหน่ึงทีด่เีพราะไม่ดดู
ซบันํา้และใชเ้วลานานในการยอ่ยสลาย นอกจากนีย้งัเป็นทางเลอืกทีด่สีาํหรบัผูท้ีต่อ้งการวสัดปุลกูจากธรรมชาต ิ
คาํแนะนําคอืควรจะผ่านการฆ่าเช ือ้ดว้ยการน่ึงแกลบกอ่นนําไปใชเ้พือ่หลกีเลีย่งการเกดิเชือ้โรคทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
ระบบและเสีย่งตอ่ผลทีจ่ะกระทบถงึระบบทัง้หมด  

 

10.  ความคดิเห็นของท่าน! 
 
ขอ้ดหีน่ึงของเอคโคคอืการทีเ่รามสีมาชกิทีเ่ป็นเครอืขา่ยและเราไดร้บัความคดิเห็นตา่งๆทีผ่่านประสบการณ์
โดยตรงในพืน้ที ่เรายนิดเีป็นอยา่งยิง่หากทา่นมคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัวธิกีารและอปุกรณเ์คร ือ่งใชต้า่งๆทีท่า่นเห็น
วา่ใชไ้ดจ้รงิและมปีระโยชนท์ีส่ดุ ทา่นอาจเห็นวา่แกลบยงัมปีระโยชนใ์นดา้นอืน่อกีทีอ่ยากจะแบ่งปันกบัเรา หรอืยงั
มแีนวทางและนวตักรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้เรายนิดแีละพรอ้มเสมอทีจ่ะรบัฟังขอ้มูลจากทา่น  
 

สรุป 

ขอ้มูลตา่งๆทีไ่ดนํ้าเสนอไปน้ันอาจไม่ใชเ่ร ือ่งใหม่ และในหลายพืน้ทีก็่มกีารนําไปใชแ้ละปฏบิตักินัอยู่แลว้ เป้าหมายของ
บทความนีค้อืเพือ่ชว่ยยํา้เตอืนเราวา่ “ใชใ้นสิง่ทีม่ ีเพือ่เตมิเต็มในสิง่ทีข่าด” จะทาํใหเ้กดิผลทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนใน
บรบิทของพืน้ทีท่าํการเกษตรของเกษตรกรรายยอ่ย และการใชป้ระโยชนจ์ากเศษหรอืวสัด ุ“เหลอืใช”้ เชน่แกลบ ไม่
เพยีงแตใ่ชไ้ดจ้รงิและเกดิผล แต่ยงันํามาซึง่ผลกาํไรดว้ย การสง่เสรมิเทคนิคตา่งๆนีย้งัอาจนําไปสูก่ารเพิม่มูลคา่ดว้ย
การกาํหนดราคาแกลบในพืน้ที ่ซ ึง่อาจเป็นการชว่ยผูผ้ลติขา้ว(ทีอ่าจมอียูห่ลายราย) ใหม้แีหลง่รายไดเ้พิม่ขึน้ ดว้ยการ
เปลีย่นสิง่ทีเ่คยคดิวา่เป็น “ของเหลอืทิง้” ใหม้มีูลคา่ได ้ 

 

https://www.echocommunity.org/th/resources/ab70ecef-ea28-4947-940a-17a01990ed11
https://www.echocommunity.org/th/resources/ab70ecef-ea28-4947-940a-17a01990ed11
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