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โดย คีท มิค เคิล สัน (Keith Mikkelson) ผู้อ ํานวยการบริห ารบ้ านอโลฮา เมือ งปวยร์ โ ต ปริน เซ
ซา ประเทศฟิ ลิป ปิ นส์

[บรรณาธิ การ (ดร.อับราม บิ คส์เลอร์ ): คุณคีท มิ คเคิลสัน ทําการเกษตรยังยืนทีบ้านเด็กกํ าพร้า ชือว่า
บ้านอโลฮาทีเมื องปวยร์ โต ปริ นเซซา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มาเป็ นเวลา 15 ปี โดยได้ทําการผลิ ตอาหารที อุดม
ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากวัตถุดิบในฟาร์ มให้กบั เด็กกําพร้าและคนในพื นทีได้รับประทาน ผมมี
โอกาสพิ เศษที ได้ไปเยี ยมคุณคีท และครอบครัวเมือเดือนพฤษภาคมทีบ้านอโลฮา ซึ งเป็ นสถานที มีการ
จัดการอบรมเกษตรยังยืนของเอคโค เอเชียครังที 2 ที นัน ผมประทับใจในสิงทีพวกเขาได้ทําและประสบ
ความสําเร็ จโดยการพึงปัจจัยการผลิ ตภายนอกน้อยมาก แม้ทีนันจะมีพืนทีไม่มากนัก คุณคีทยังคงยิ นดี
เสมอทีจะแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ทีมีให้กบั ผูม้ าเยี ยมเยียนและเครื อข่ายของเอคโค ในบทความ
เอคโคเอเซี ยฉบับที 20 คุณคีทได้พดู ถึงการทําอาหารปลาจากวัตถุดิบในฟาร์ ม และในบทความนีคุณคีทจะ
แบ่งปันหลักเบื องต้นในการทําอาหารสุกรจากวัตถุดิบในฟาร์ ม]

คํานํา

ความอุดมสมบูรณ์ ทีเกิดขึนในฟาร์ มหรื อพืนทีการเกษตรนันมีส่วนช่วยทําให้ เกิดการเกษตรทียังยืนมากขึน
เศษวัสดุจากผลผลิตและมูลสัตว์เป็ นส่วนของการหมุนเวียนสารอาหารและช่วยลดต้ นทุนด้ วยการใช้ ปยุ๋
หมัก, การเลียงไส้ เดือน, การทําปุ๋ ยโบกาชิ รวมถึงปุ๋ ยพืชสด นอกจากนันอาหารทีได้จากวัตถุดิบในฟาร์ มยัง
สามารถลดค่าใช้ จ่าย ถ้ าเกษตรกรมีการจัดการและใช้ ทรัพยากรที มีอยู่แล้ วให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจปรับปรุงทุ่งหญ้ าเลียงสัตว์ด้วยการวางแผนการเล็มหญ้ าของสัตว์ ทําอาหารสุกร
จากพืชและผลผลิตทีเหลือใช้ (เช่นเวย์ หรื อหางนม) ปลูกพืชตระกูลถัวไว้ ตดั ไปใช้ เลียงแพะ และปลูกเฟิ ร์ น
ลอยนําและพืชนําอืนๆสําหรับเลียงปลาและสัตว์ปีก
ขณะทีความหนาแน่นของสัตว์เลียงเพือเศรษฐกิจเพิมขึน เกษตรกรทีขยันขันแข็งก็หาวิธีและเครื องมือทีจะ
เพิมคุณค่าทางด้ านอาหารเพือจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบทีมีอยู่ บทความนีจะพูดถึงวิธีการและเทคนิคต่างๆ
ทีจําเป็ นต่อเกษตรกรรายย่อยทีจะเลียงสุกรหรื อหมูด้วยวัตถุดิบจากฟาร์ มเพือให้ ประสบความสําเร็ จ ซึง

ก่อนอืน เกษตรกรควรทดลองระบบตามธรรมชาติทีมีอยู่ในฟาร์ มของตนก่อน จากนันจึงค่อยๆเพิมการ
ปฏิบตั ิให้ ระบบโดยรวมนันเข้ มข้ นขึน (ภาพที 1)

แผนการให้อาหาร

เศษเหลือจาก
ผลผลิตการเกษตร/
อาหารธรรมชาติ/
ทุง่ หญ ้า

ธรรมชาติ

ั ว์/พืชอาหาร
มีทงุ่ หญ ้าเลียงสต

กึงเข ้มข ้น

ความ
หนาแน่น

อาหาร
ทีซือมา

เข ้มข ้น

ตัดหญ ้าไปเลียงสัตว์, แหน
ื
แดง,มีอาหารทีซอมาบ
้าง

อาหารหมักทีได ้จากฟาร์ม
หรืออาหารทีซือมา

ภาพที 1 แผนการให้ อาหาร

หมายเหตุจากผู้เขี ยน: อย่าลื มว่ามีบทความ สิ งตีพิมพ์และคําแนะนํามากมายที เตือนให้ระวังถึงแนวโน้มใน
การละทิ งวิธีการผลิ ตอาหารเลียงสัตว์ แบบพืนฐานเพือเข้าสู่ระบบทีเข้มข้นมากขึนโดยไม่ทําการศึกษาก่อน
ก่อนที จะคิดวิ ธีการใหม่ๆควรจัดให้มีช่วงเวลาเปลียนผ่านทีวางแผนไว้เป็ นอย่างดี เพื อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด
และนําไปปฏิ บตั ิ ได้จริ ง

ภาพรวมของระบบทีบ้ านอโลฮา

เมือทําการวางแผนการให้ อาหารหมู เราต้ องมันใจว่าจะมีแหล่งอาหารทังทีได้ จากในฟาร์ มและนอกฟาร์ ม
เผือในกรณีฉุกเฉิน สิงนีถือเป็ นเรื องสําคัญแต่มกั จะถูกมองข้ ามไป คําแนะนําทีไม่ควรลืมของ Skillicorn คือ
ว่า “เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่เก็บวัตถุดิบทุกอย่าง รวมถึงอุปกรณ์อืนๆทีใช้ ผสมและบดออกมาเป็ นเม็ด
อาหารไว้ ในฟาร์ ม ดังนันจึงต้ องแน่ใจให้ ได้ ว่าตลาดแหล่งวัตถุดิบทังทีเป็ นเจ้ าประจําและไม่ประจําจะมีของ
อยูไ่ ม่ขาด ซึงถือว่าเป็ นการจัดการทียุ่งยากพอสมควร” (Skillicorn, 1993) ทีบ้ านอโลฮา เราจะซือปลาป่ น
รํ าข้ าว และมะพร้ าวป่ นมาจากร้ านค้ าในท้ องถิน และเรายังมีพืชตระกูลถัวหลายชนิด ต้ นไม้ และเฟิ ร์ นลอย
นําทีใช้ เป็ นอาหารเสริ มถ้ าแหล่งโปรตีนทีซือมามีไม่เพียงพอ

เรามีประสบการณ์ในการเลียงหมูสายพันธุ์แลนด์เรซ, ดูร๊อค, และลาร์ จไวท์ รวมถึงพันธุ์ท้องถินและพันธุ์
ผสมใหม่ๆทีเติบโตได้ ดีในระบบการเลียงแบบเข้ มข้ น สายพันธุ์เหล่านีเติบโตเร็ วและสมําเสมอด้ วยอาหาร
เลียงแบบหมักของเรา พันธุ์ลาร์ จไวท์ ดูร็อคและแลนด์เรซหาซือได้ ทวไปจากผู
ั
้ ผลิตและนักเพาะพันธุ์ที
เพาะพันธุ์เองและไว้ ใจได้ หมูพนั ธุ์เหล่านีนํามาเลียงในระบบของเราได้ ดี
เกาะปาลาวัน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ทีเราอยู่นีมีหมูพนั ธุ์พืนเมืองทีสามารถใช้ เลียงแทนหมูพนั ธุ์ใหม่ๆได้ โดย
วิธีการเลียงให้ ประหยัดทีสุดคือเลียงในทุ่งทีปลูกพืชอาหารสัตว์และพืชทีมีหวั ใต้ ดินไว้ ในระบบการเลียง
สัตว์ในทุ่งแบบนี สิงทีต้ องคํานึงถึงเป็ นหลักสําหรับหมูทีมีสายพันธุ์หมูป่าเหล่าคือการรักษาสุขภาพของพวก
มันให้ แข็งแรงและการทํารัวกันให้ แข็งแรงและราคาไม่แพง เพราะจมูกทีแข็งแรงและความเชียวชาญในการ
ขุดหัวใต้ ดินจะช่วยให้ มนั หนีออกจากรัวได้ ถ้ารัวทีกันไม่แข็งแรงพอ ส่วนหมูพนั ธุ์พืนเมืองโดยปกติแล้ วจะมัด
ไว้ แทนทีจะปล่อยออกไปหากินเอง มันจะแย่งกันกินเศษอาหารกับสัตว์เลียงอืนๆ, มีแนวโน้ มทีมักจะหยุด
การเจริ ญเติบโตและให้ นําหนักไม่ดี และยังอาจได้ รับผลกระทบจากโรคพยาธิ (ภาพที 2) โดยในระดับ
นานาชาติแล้ว แนวทางพืนฐานทีมีการคิดค้ นสําหรับการเลียงหมูในกรงทีพืนเป็ นดินและเอาเชือกมัดไว้ จงึ
ไม่เป็ นทีแนะนํา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาแนะนําว่าควรมีพืนที 25 ตารางเมตรต่อหมูพนั ธุ์พืนเมืองหนึง
ตัว (Meyer, 1993)
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หมูป่าหน้ าหูดเนกรอส (Negros Warty Pig หรือ Sus cebifrons negrinus) และหมู
ป่ าเคราปาลาวัน (Palawan Bearded Pig หรื อ Sus ahoenobarbus) เป็ นพันธุ์ทีผสมกับสายพันธุ์ใหม่และ
ค่อนข้ างจะประสบความสําเร็ จ แต่ข้อมูลการเปลียนอาหารเป็ นนําหนักยังมีไม่มากนัก เกษตรกรผู้เลียงหมู
ในประเทศอังกฤษได้ ผสมพันธุ์หมูป่าพันธุ์แท้ ตวั ผู้กบั หมูบ้านตัวเมีย (มักเป็ นพันธุ์ Tamworths) เพือให้ ได้
ปริ มาณของลูกหมูทีเพิมขึนจากปกติทีได้ 5 ตัวจากหมูป่าแท้ ๆมาเป็ น 9 ตัวจากพันธุ์ผสม (จากบทความ
“หมูป่าทีอาศัยแบบปล่อยเป็ นหมูป่าพันธุ์แท้ หรื อไม่” (Are the Free-living Wild Board Pure Bred Wild
Boar”) นอกจากนีความแข็งแรงของพันธุ์ผสมยังมีส่วนดีตอ่ การเปลียนอาหารให้ มีนําหนักเนือทีเพิมขึน และ
พันธุ์ผสมยังอาจโตได้ ดีจากอาหารหมักด้ วย แต่อย่างไรก็ตามแม้ การเปลียนอาหารเป็ นนําหนักเนือจะดีขึน
แต่ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนอาจไม่ค้ มุ กับนําหนักซากสุกรทีได้ เพิมตามขึนมา
ส่วนอืนๆในบทความนีจะพูดถึงวิธีและประโยชน์ของการลดค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารสําหรับสุกรสายพันธุ์ใหม่
ทีมักมีนําหนักตัวเพิมขึนอย่างรวดเร็วและสามารถเลียงในสภาพทีควบคุมได้ บนพืนซีเมนต์หรื อบนพืนแกลบ
ทีบ้ านอโลฮาเราใช้ หลักการหมูมคี วามสุขโดย “ไม่ล้าง” ทีมีการส่งเสริ มผ่านเครื อข่ายเกษตรธรรมชาติ
คําอธิบายทังหมดของระบบนีจะมีเขียนไว้ ในหนังสือทีผมเขียนชือว่า ระบบการทําเกษตรธรรมชาติ สําหรับ
การเกษตรแบบยังยืนในเขตร้ อนชืน (A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the

Tropics) ซึงในระบบนี หมูจะอยู่บนพืนทีมีแกลบปูไว้ ลกึ
ลงไป 1 เมตรและใส่ EM ผสมในอาหารและนําให้ กินทุก
วัน มีการฉีดพ่น EM บนพืนแกลบทุกอาทิตย์ แม้ แต่แม่
พันธุ์หมูกช็ อบคลอดลูกในพืนแกลบนีและชอบกินอาหาร
หมัก (ภาพที 3 & 4)

ทีมาของอาหารสัต ว์

ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ทีมีคณ
ุ ภาพหาได้ อยู่แล้ วใน
ทุกๆประเทศ เพียงแต่ต้องหาทีมีคณ
ุ ภาพดีทสุี ดเท่าทีจะ
เป็ นไปได้ อีกอย่างทีสําคัญคือแผนการให้ อาหารตาม
รู ปแบบเชิงอุตสาหกรรมทีมีอยู่มากมายนันไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามได้ และไม่มปี ระโยชน์มากนักในประเทศกําลัง
พัฒนา!

การเลือ กส่ วนผสมทีมีคุณภาพสูง

เนือหมูทีได้ จากหมูทีเลียงด้ วยข้ าวโพดเป็ นปรากฏการณ์
ทีเกิดขึนจากการผลิตข้ าวโพดทีได้ ราคาตําทีล้ นจนเกิน
ความต้ องการในประเทศอุตสาหกรรม ข้ าวโพดสายพันธุ์
ใหม่มีระดับคาร์ โบไฮเดรตสูงกว่าและมีโปรตีนที
สอดคล้ องกันในระดับตํากว่า ซึงตรงกันข้ ามกับรํ าข้ าวที
มีโปรตีนหยาบมากกว่าข้ าวโพดถึงเป็ นเท่าตัวและมักจะ
มีราคาถูกกว่า ในระบบการให้ อาหารแบบธรรมชาตินนั
โปรตีนเป็ นปั จจัยสําคัญทีต้ องจํากัดเพราะจะมีผลต่อ
คุณภาพและการเติบโตของสัตว์เลียง อีกทังต้ องซือมาใน
ราคาสูงทีสุด ถ้ าเรารักษาระดับโปรตีนทีต้ องการไว้ ได้ ให้
เหมาะสมกับอายุของสัตว์ อย่างอืนก็จะเฉลียกันไปด้ วย
อาหารธรรมชาติทีทําได้ เอง ในการทําอาหารเลียงหมู
(จากภาพบนลงมา) ภาพที 2 หมูป่าเคราปาลาวันทีผูก
เองนันมีสิงหนึงทีเราต้ องซือคือโปรตีน สูตรอาหารทีมี
เชือกไว้ ทีฟิ ลิปปิ นส์ ซึงเป็ นวิธีเลียงทีไม่ค่อยเป็ นทีแนะนํา
ข้ าวโพดเป็ นหลักแบบเก่านันมีส่วนประกอบหลักคือ
ภาพที 3 หมูมคี วามสุขจากพืนขีเลือยทีมีเชื อ EM
ภาพที 4 หมูประสบความสําเร็ จในการคลอดลูกจาก
ข้ าวโพดพันธุ์ทมีี โปรตีนสูงกว่าข้ าวโพดสายพันธุ์ใหม่
อาหารคุณภาพสู งทีได้ จากฟาร์ มและเสริ มด้ วยหิ นปูนบด
ป่ นสําหรั บวัว ภาพที 5 มันเท้ าช้ าง Amorphophallus ทีด้ อยคุณภาพและแทรกซึมห่วงโซ่อปุ ทานของเรา
palawanasis ทีเกาะปาลาวัน ฟิ ลิปปิ นส์
(และมักประกอบไปด้ วยสารตกค้ างไกลโซเฟตและ

มักจะถูกตกแต่งพันธุกรรมแล้ ว) ทีเกาะปาลาวันทีบ้ านอโลฮาตังอยู่นี โดยประมาณแล้ วข้ าวโพดจะมีราคา
สูงกว่ารํ าข้ าวเป็ นเท่าตัวและมีปริ มาณโปรตีนน้ อยกว่าในรําข้ าวครี งหนึง ทําให้ โปรตีนจากข้ าวโพดมีราคา
สูงกว่าโปรตีนจากข้ าวถึงสีเท่า ดังนันเราควรมีเป้าหมายว่าเราต้ องการทําอาหารเลียงหมูเองทีมีราคา
ประหยัดและทําให้ หมูมีผลผลิตเนือทีดีทีสุด

การใช้ พ ืช และเศษเหลือ ใช้ จ ากพืช ในพืนทีต่ างๆ ทัวโลก

ส่วนผสมอาหารสัตว์ในรู ปแบบใหม่ๆพบได้ ในประเทศต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นต้ นถัวลิสง, ซังข้ าวโพด, เศษเหลือ
จากกะหลําปลี, และแกนต้ นกล้ วย ล้ วนเป็ นตัวอย่างของวัสดุเหลือใช้ จากการเกษตรทีมีประโยชน์ทีใช้ เป็ น
อาหารเลียงสุกรในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนีทีเกาะมินดาเนาและเกาะลูซอนมีการใช้ มนั สําปะหลังแห้ ง
ด้ วย ทีเกาะปาลาวันมีการใช้ ใบขนาดใหญ่ของหัวบุกป่ าหรื อ Amorphophallus paeoniifolius ทีเก็บมา
จากชันทีถูกทับถมอยู่ด้านล่างในพืนป่ าชุ่มนําแล้ วนํามาหันเป็ นชินเล็กใช้ ทําอาหารสัตว์ (ภาพที 5) ส่วนใน
ประเทศอินเดีย มีการปลูกหัวบุกสายพันธุ์ตา่ งๆไว้ เป็ นอาหารและมีชือเรี ยกว่ามันเท้ าช้ าง
ในประเทศไทย มีการนําต้ นกล้ วยไปหมักเป็ นอาหารหมู โดยนําส่วนของลําต้ นกล้ วยสดมาสับและผสมกับ
นําตาลและเกลือเม็ด (ทีอัตราส่วนหยวกกล้ วยสับ 100 กิโลกรัม: นําตาล 4 กิโลกรั ม : เกลือเม็ด1 กิโลกรัม)
แล้ วหมักไว้ ในถังเป็ นเวลา 3 วัน โดยใส่จลุ ินทรี ย์ทีเกิดตามธรรมชาติทีเพาะไว้ ลงไปเพือช่วยในขบวนการ
หมักด้ วย หลังจาก 3 วันแล้ ว ต้ นกล้ วยหมักทีได้นีนําไปผสมในปริ มาณนําหนักทีเท่ากันกับรําข้ าวโปรตีนสูง
และปลาป่ น (ตันโช, 2015) [บก.: รายละเอียดเพิมเติ มเกียวกับวิ ธีการทําสูตรอาหารสุกรแบบเกษตร
ธรรมชาติ สามารถดูทีหนังสือ “การ์ ตนู เกษตรธรรมชาติ” โดยดร.อาณัติ ตันโช ที มีทงภาษาไทย
ั
อังกฤษ
และเขมร ทีสํานักงานเอคโค เอเชีย]
ในประเทศเคนย่า เถาของมันเทศถือเป็ นวัสดุเหลือใช้ ทีมีคณ
ุ ค่ามากสําหรับการเลียงปศุสตั ว์ โดยเถามันเทศ
นีจะนํามาสับและหมักด้ วย EM1 แล้วเติมข้ าวโพดป่ นกับโปรตีนเพือให้ ขบวนการหมักมีประสิทธิภาพมาก
ขึน (จากหนังสือ “How to Make Your Own Pig Feed on the Farm,” 2015)

การตัด และเก็บ เกียวพืช ตระกูล ถัวและหญ้ า

หญ้ าถือเป็ นแหล่งพืชอาหารสัตว์ทีสําคัญอย่างหนึง จากข้ อมูลของดร.มาร์ ตินทีว่า “พืชอาหารสัตว์ทีใช้ เลียง
สัตว์ในเขตร้ อนประมาณร้ อยละ 75 คือหญ้ า” (Martin, 1993) ทีบ้ านอโลฮา เราปลูกพืชทีใช้ เลียงสัตว์ไว้
หลากหลายชนิดทีสามารถตัดและเก็บเกียวไปให้ หมูกินได้ (ภาพที 6; เปรียบเทียบกับหมูทีขุดคุ้ยอาหารใน
ดิน ผู้เลียงสามารถตัดพืชอย่างระมัดระวังได้ ดีกว่าและไม่ทําให้ พืชเสียหาย) เราปลูกหญ้ าแฝก
(Chrysopogon zizanioides) เพือรักษาหน้ าดินในพืนทีลาดชันและมีการจัดการร่องชะลอนําในระบบเก็บ

กักนําไว้ ใช้ และเรายังใช้ หญ้ าแฝกนีเพือเป็ นอาหารสัตว์ด้วย โดยหญ้ าแฝกทีเป็ นต้ นอ่อนนีตัดได้ หลายครัง
ในช่วงหน้ าฝนและยังคงรักษาคุณค่าทางอาหารได้ อยู่ และเรายังใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ (Pennisetum
purpureum)ทีตัดสดมาเป็ นอาหารให้ กบั หมูและวัวควายด้ วย
ตารางที 1 การตัดหญ้าและนําไปให้ หมูกิน โดยใช้ หญ้าแฝก (Chrysopogon zizanioides)
(Wikipedia)
หญ้าแฝกอ่อน

พลังงาน (kcal/กก.)
ความสามารถในการย่อย (%)
โปรตีน (%)
ไขมัน (%)

522
51
13.1
3.05

หญ้าแฝกโต
เต็มที
706
50
7.93
1.30

หญ้าแฝกแก่
969
6.66
1.40

ทีบ้ านอโลฮา เราใช้ ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยีการเกษตรในทีลาดชัน (Sloping
Agricultural Land Technology หรื อ SALT) มา
ตังแต่ปี 2001 ซึงระบบนีจะปลูกต้ นไม้ ในตระกูลถัว
และไม้ พ่มุ ล้ มลุกอายุหลายปี ช่วยยึดหน้ าดินลดหลัน
ไปตามแนวไหล่เขาร่ วมกับการปลูกพืชอายุสนสลั
ั บ
ตามแนวทุกๆปี พืชตระกูลถัวทีนําไปหมักได้ ถือเป็ น
ภาพที 6 พืชสดทีตัดมาให้ กินทุกวัน – หมูกินหญ้าแฝกอ่ อน แหล่งสําคัญของโปรตีนและวิตามินรวมถึงเอ็นไซม์
อย่ างรวดเร็ว
ทีส่งเสริ มการย่อยของอาหาร (Watson, 1985) เป็ น

เวลาหลายปี มาแล้ วทีเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ทีได้ มากมายจากต้ นและขยายพันธุ์จากเมล็ดทีเรามีเมือ
แรกเริ ม เรามีทงการทํ
ั
าแถวระดับของหญ้ าเกล็ดหอย Desmodium rensonii, หางเสือ Flemingia
congesta, ครามขน Indigofera, แคฝรัง Gliricidia sepium, กระถิน Leucaena leucocephala และ
กระถินเทพา Mangium acacia พืชตระกูลถัวเหล่านีนําไปทําเป็ นอาหารหมักสําหรับสัตว์ทีมีประโยชน์
อย่างมาก (“Nitrogen Fixing Trees Start Up Guide,” 2008)

การหมัก พืช สด

เศษพืชทีเหลือใช้ ในการเกษตรสามารถนํามาใช้ ลดค่าใช้ จ่ายของอาหารได้ ทีบ้ านอโลฮา พืชตระกูลถัวเช่น
ต้ นถัวลิสง, แคฝรัง, กระถิน, หางเสือ, หญ้ าเกล็ดหอย และถัวคุดซู Pueraria lobata (Kudzu) สามารถ
นํามาใช้ ได้ ดี นอกจากนีมีการใช้ มะรุมและเฟิ ร์ นลอยนําด้ วย ภายในเครื อข่ายเกษตรธรรมชาติเกาหลี
(Korean Natural Farming หรือ KNF) จะไม่ใส่บางอย่างผสมลงไปในอาหารหมูเพือหลีกเลียงสิงทีสงสัยว่า
อาจจะเป็ นอันตรายกับหมูได้ โดยผลข้ างเคียงไม่ได้ มีบนั ทึกไว้ ชดั เจนแต่เราก็หลีกเลียงเพือความปลอดภัย

และขณะเดียวกันก็มที างเลือกอย่างอืนอีกหลายอย่าง หลักในการเพิมส่วนผสมใหม่เข้ าไปในสูตรคือการ
เพิมแบบช้ าๆและเพิมครังละหนึงอย่าง ทังนีเพือเราจะสามารถบอกได้ ว่าส่วนผสมอันไหนทีใส่แล้ วได้ ผลเป็ น
อย่างไร ให้ เตรี ยมรับมือถ้ าเกิดผลข้ างเคียงขึน จดบันทึกนําหนักทีเพิมขึนและเปรี ยบเทียบกับการเติบโตใน
สภาพปกติ ถ้ าหมูมีอาการท้ องเสียให้ แยกเอาส่วนผสมทีกําลังทดลองให้ กินอยู่นนออกแล้
ั
วให้ อาหารทีมี
ส่วนผสมทีปลอดภัยเหมือนทีเคย

การหาแหล่ งทีมาของเศษเหลือ จากอาหารป่ น

การทําสูตรอาหารเลียงหมูให้ ประสบความสําเร็จนันจําเป็ นต้ องเลือกหาแหล่งทีมาของส่วนผสมอาหารทีมี
คุณภาพ ซึงส่วนใหญ่แล้ วมาจากโรงสีในพืนที รําข้ าว “D1” (มีคาํ อธิบายเพิมเติมในส่วนต่อไป)ถือว่ามี
คุณภาพสูงสําหรับสัตว์เลียง และควรหลีกเลียงคุณภาพทีรองลงไป (คือ D2 ถึง D4) เพราะมีปริ มาณโปรตีน
ตําและมีเปอร์ เซนต์เส้ นใยทีย่อยไม่ได้ สงู (เช่นเซลลูโลส) ท่านสามารถดูข้อมูลเบืองต้ นเกียวกับโรงสีข้าว
(Rice Mill Primer) ในท้ ายหนังสือของผมได้ (Mikkelson, 2005) ส่วนรําอืนๆ (เช่น ข้ าวโพด, ข้ าวสาลี, ฯ) ก็
สามารถใช้ ได้ แต่ให้ ระวังระดับของโปรตีนหยาบ รํ าข้ าวคุณภาพสูงจะมีโปรตีนหยาบร้ อยละ 12 ถึง ร้ อยละ
14 ขณะทีข้ าวโพดสายพันธุ์ใหม่ๆจะมีโปรตีนหยาบเพียงครึงเดียวของรํ าข้ าวคุณภาพสูงนี
มะพร้ าวป่ นถือเป็ นผลพลอยได้ จากการสกัดไขมันมะพร้ าวและหาได้ จากโรงสกัดนํามัน มะพร้ าวป่ น
ประกอบไปด้ วยโปรตีนหยาบถึงร้ อยละ 24 แต่ควรจํากัดปริ มาณที ร้ อยละ 10 ต่อนําหนักของสูตรอาหาร
มะพร้ าวป่ นนีประกอบด้ วยโปรตีนคุณภาพดีแต่มีปริ มาณไขมันสูง (คล้ ายกับหนอนแมลงวันลาย) ถ้ าให้
อาหารทีมีไขมันมากเกินไปอาจทําให้ เกิดอาการท้ องเสียได้ และอาจต้ องเสียนําหนักไปจากการลดการกิน
คาร์ โบไฮเดรตและโปรตีน แต่การใส่มะพร้ าวป่ นก็ยงั มีประโยชน์อยู่ โดยใส่ไม่เกินร้ อยละ 10 ในสูตรอาหาร
เพราะพืนทีทีเราอยู่นนมะพร้
ั
าวป่ นมีราคาถูก การหมัก (มีข้อมูลทีจะกล่าวในส่วนต่อไป) จะช่วยเพิม
ประสิทธิภาพของโปรตีนทีย่อยได้ ในมะพร้ าวป่ น แต่ถ้าหามะพร้ าวป่ นไม่ได้ ในพืนทีก็ให้ เพิมปริ มาณปลาป่ น
แทน

ปั ญหาของโรงสีข้ าว

เครื องสีข้าวขนาดใหญ่ Cono Mills สามารถผลิตข้ าวขัดขาวแบบทีสีเอารํ าออกทังหมด ซึงมักเรี ยกว่า
“WMR” (ย่อมาจาก Well Milled Rice หรื อข้ าวสีระดับดี) โดยเศษเหลือจากการสีข้าวนีกลายเป็ นส่วนผสม
ทีมีคณ
ุ ค่าสําหรับสูตรอาหารเลียงสัตว์ (ภาพที 8) เมือเปรี ยบเทียบกับเศษเหลือจากข้ าวทีอืน รํ าข้ าว D1 นีมี
ปริ มาณวิตามิน เกลือแร่ และโปรตีนสูงทีสุด
ในหลายพืนทีมีเพียงเครืองสีขนาดเล็ก (บางครังเรี ยกว่าเครื อง Satake Mills) ซึงเครื องสีขนาดเล็กเหล่านี

ไม่ได้ สีข้าวให้ รําออกจนหมดและมักเรียกว่า “RMR” (ย่อมาจาก Regular Milled Rice หรื อข้ าวสีระดับปาน
กลาง) เครื องสี Satake Mills จะได้ เศษเหลือจากการสีเป็ นรํ าข้ าว D2 ซึงมีคณ
ุ ภาพรองจากรํ าข้ าว D1 แต่
สามารถนํามาใช้ ในสูตรของทีบ้ านอโลฮาได้ ถ้าใช้ เป็ นส่วนเสริ มโดยมีอตั ราปลาป่ นเพิมขึนอีก 25% จากสูตร
พืนฐานตามนําหนัก
ข ้าวขาว

ข ้าวเปลือก
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[D2] คุณภาพตํ า
กว่า [D1] แต่อาจ
ให ้ปลาป่ นเพิมขึน
ทดแทน

ภาพที 7 ภาพแสดงเครื องสีข้าว(Mikkleson, 2005)

เฟิ ร์ น ลอยนํา

มีเฟิ ร์นลอยนําและพืชนําหลายชนิดทีมีโปรตีนสูง พืชนําสามารถเติบโตได้ ดีในแหล่งสระนําทีมีธาตุอาหาร
เพียงพอ โดยพืชนําเหล่านีสามารถนํามาใช้ ประโยชน์เป็ นอาหารหมูและช่วยลดค่าใช้ จ่ายสําหรับอาหาร
เสริ มได้ เป็ นอย่างดีหากมีการใช้ อาหารเลียงสัตว์ทีราคาแพงร่ วมด้ วย เฟิ ร์ นลอยนําเช่นแหนแดง (Azolla
spp.), แหนเป็ ด (มีหลายวงศ์และหลายสายพันธุ์), และแม้แต่จอกหูหนู (Salvinia spp.) ก็นํามาใช้ ได้ ถ้ามี
การเพาะและเก็บมาใช้ อย่างเหมาะสม สัตว์ทีกินทังพืชและสัตว์เป็ นอาหารอย่างสุกรและสัตว์ปีกจะกินพืชสี
เขียวเหล่านีเป็ นจํานวนมากถ้ านํามาให้ เป็ นอาหาร ทางเลือกหนึงในการปลูกพืชนํานีคือให้ มที ีปลูกแยก
ต่างหากไม่วา่ จะเป็ นบ่อ ภาชนะหรื อรางนํา และมีแพทีมีตาข่ายกักไว้ ในบ่อเดียวกับทีเลียงปลา อย่าลืมว่า
พืชทีใช้ เป็ นอาหารไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็ตามทีเติบโตภายในบ่อเลียงปลาจะต้ องแยกและกันออกจากปลา
ไม่เช่นนันปลาจะไปกินจนเกินปริ มาณทีต้ องการจนหมดไม่มีเหลือ! (ภาพที 9) นอกจากนันถ้ าเป้าหมายคือ
การเพาะเลียงสาหร่าย แต่ถ้ามีพืชนําทีเติบโตอยู่ทีผิวนําก็จะบดบังแสงแดดทําให้ สาหร่ายและแพลงตอน
อืนๆเติบโตไม่ได้ และไม่ใช่เป็ นเรื องง่ายเท่าไรนักทีจะผลิตแหล่งโปรตีนสองอย่าง (เช่นสาหร่ ายและพืชนํา)
ให้ ดีอย่างสมบูรณ์ในแหล่งนําเดียวกัน

ในการทดลองทีประเทศอินเดียเพือเปรียบเทียบ Lemna minor (แหน), Ipomoea reptans (ผักบุ้ง), Trapa
natans (กระจับ), และ Salvinia cucullata (จอกหูหนูทีมักเข้ าใจผิดว่าเป็ นแหน) พบว่าทังแหนและผักบุ้งมี
อัตราการแปรสภาพเป็ นอาหารทีดีและมีโปรตีนสูงเป็ น ร้ อยละ28 และร้ อยละ 32 ตามลําดับ (Kalita et al.,
2007) พืชทังสองชนิดนีเป็ นพืชทีใช้ เป็ นอาหารสัตว์ได้ เป็ นอย่างดี โดยแหนแดง (Azolla caroliniana) มี
รายงานว่าประกอบไปด้ วยโปรตีนอยู่ทีระหว่างร้ อย
ละ 19-30 ถือว่าเป็ นเฟิ ร์นลอยนําทีโตเร็วแต่น่า
เสียดายทีไม่ได้ มีอยู่ในการศึกษาทีประเทศอินเดีย
สิงทีต้ องระวังคือไม่เก็บพืชเหล่านีมาใช้ มาก
จนเกินไป เพราะจะทําให้ มีพืชไม่เพียงพอต่อการ
นําไปใช้ มีหลักการทัวๆไปอย่างหนึง (ภายใต้ สภาพที
สมบูรณ์ แบบ) คือให้ เก็บพืชลอยนําเหล่านีมาใช้ โดย
ไม่ให้ มากเกินครึงของนําหนักโดยรวมของพืชต่อ
อาทิตย์ (หรือ 1/7 ของนําหนักโดยรวมทังหมดต่อ
หนึงวัน) ซึงเคล็ดลับอยู่ทีการรักษาพืชเหล่านีให้ อยู่
ในระยะทีเติบโตอย่างรวดเร็ ว ดังนันจึงควรต้ องเฝ้าดู ภาพที 8 การเพาะแหนแดงและจอกหูหนูทบ้ี านอโลฮา
ว่าวิธีใดจะใช้ ได้ ผลดีในระบบทีเรามีอยู่ แหนแดงนันจะทนต่อการเคลือนทีของนําได้ ดีกว่าแหนเป็ ด และ
จอกหูหนูนนโตเร็
ั
วทีสุดแต่อาจไปแย่งพืนทีพืชอืนได้

อาหารอัด เม็ด

ถ้ าท่านกําลังต้ องการเลียงสุกรแบบเข้ มข้ น การใช้ อาหารข้ นจึงเป็ นวิธีหนึงทีควรพิจารณา อย่างไรก็ตาม
อาหารทีมีขายอยูน่ นมี
ั ราคาแพง ในบทความของสาร ECHO Technical Note เรื อง “อาหารปลา” (ETN,
2010) มีอาหารเสริ มชนิดต่างๆทีใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ได้ แก่ รําข้ าว เศษข้ าวจากการสี ปลวก เศษอาหาร
ในบ้ าน รํ าข้ าวโพด และผักใบเขียวหลายชนิด (Murnyak, 2010) จริ งๆแล้ วอาหารอัดเม็ดนันไม่มีความ
จําเป็ น เพียงแต่นกั การตลาดสร้ างภาพว่าอาหารอัดเม็ดมีความ “ทันสมัย” หรื อ “เป็ นไปตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ” ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนในการจัดการและแรงงานทีต้ องใช้ ในการทําอาหารอัดเม็ดนันสูงกว่ากําไร
ทีได้ จากการเติบโตของหมู ไม่ว่าอย่างไรหมูนนพอใจและพร้
ั
อมจะกินอาหารอะไรก็ได้ ทีแม้จะเป็ นอาหาร
หมักทีป่ นละเอียดเป็ นเศษเล็กเศษน้ อย

ปั ญหาทีพบกับ ถัวเหลือ งและพืช GMO

การดําเนินงานทีบ้ านอโลฮาจะไม่มกี ารใช้ ถวเหลื
ั องเลยเนืองจากผลกระทบของถัวเหลืองทีมีความไม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ในถัวเหลืองมีสารยับยังไฟโตเอสโตรเจนและเอนไซม์ทีเป็ นปั ญหาต่อสัตว์เลียงและ
มนุษย์ ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับถัวเหลืองมีบนั ทึกไว้ ต่อไปนี:
1. กรดไฟติกในถัวเหลืองทีมีในปริ มาณสูงจะลดการดูดซึมธาตุแคลเซียม, แมกนีเซียม, ทองแดง,
เหล็ก และสังกะสี กรดไฟติกในถัวเหลืองไม่สามารถทําให้ เป็ นกลางได้ ไม่วา่ จะด้ วยวิธีการแช่นํา,
เพาะเมล็ด, และการเคียวบนไฟเป็ นเวลานาน อาหารทีมีกรดไฟลิกสูงมักจะก่อให้ เกิดปั ญหาด้ าน
การเติบโตในเด็ก
2. สารยับยังเอนไซม์ทริ พซินในถัวเหลืองจะแทรกแซงการย่อยโปรตีนและอาจทําให้ เกิดการทํางานที
ผิดปกติของตับอ่อน ในการทดลองกับสัตว์ทีกินถัวเหลืองทีมีสารยับยังเอนไซม์ทริพซินส่งผลให้ การ
เจริ ญเติบโตหยุดชะงัก
3. ไฟโตเอสโตรเจนในถัวเหลือง (เช่น เอสโตรเจนในพืช) จะขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ ท่อและอาจ
เป็ นสาเหตุของการเป็ นหมันและกระตุ้นให้ เกิดมะเร็ งเต้ านมในผู้หญิงทีอยู่ในวัยผู้ใหญ่
4. ไฟโตเอสโตรเจนในถัวเหลืองเป็ นตัวต้ านไทรอยด์ทีเป็ นสาเหตุของภาวะขาดไทรอยด์และอาจเป็ น
สาเหตุของมะเร็ งต่อมไทรอยด์ ส่วนในทารก การกินนมถัวเหลืองมีส่วนทําให้ เกิดโรคภูมคิ ้ มุ กันทาง
ไทรอยด์บกพร่อง
5. กลุม่ วิตามิน B12 ในถัวเหลืองไม่สามารถดูดซึมได้ และยังทําให้ ร่างกายต้ องการวิตามิน B12
เพิมขึน(Nienhiser, 2003)
จีเอ็มโอ (GMO) หรือ สิงมีชีวิตทีถูกดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified organisms) ถือเป็ นปั ญหา
เช่นกัน ในการศึกษาเมือไม่นานมานีแสดงถึงความเชือมโยงกันระหว่างมะเร็ งกับหมูทีกินถัวเหลืองและ
ข้ าวโพดจีเอ็มโอ (Carman, n.d.) เรามีผลผลิตอืนๆอีกหลายอย่างทีสามารถเลือกได้ ดังนันทีบ้ านอโลฮาจึง
หลีกเลียงจีเอ็มโอ

การผลิต อาหารและสูต รอาหารเลียงหมูจ ากวัต ถุด บิ ในฟาร์ ม
การทีเกษตรกรผู้เลียงหมูทําการทดลองและจดบันทึกไว้ อย่างละเอียดจะช่วยให้ เกิดการผลิตอาหารทีมี
คุณภาพสูงไว้ ใช้ ได้ เอง เกษตรกรในหลายๆประเทศสามารถหาซือส่วนผสมทีใช้ ทําอาหารได้ ทกุ ครังที
ต้ องการ จึงเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่าย แต่สว่ นผสมทีได้ จากฟาร์ มก็จะยิงช่วยลดค่าใช้ จ่ายลงได้ อีก! ที
บ้ านอโลฮา สมาชิกของเรา 2 คนสามารถทําอาหารสดปริ มาณ 200 กิโลกรัมภายในเวลาไม่ถงึ หนึงชัวโมง

ประโยชน์ ข องการหมัก

ประสิทธิภาพในการย่อยและอายุของอาหารสุกรจะเพิมขึนด้ วยการทํางานของจุลินทรี ย์ทีมีประโยชน์ใน
ระหว่างขันตอนการผลิต ผลทีได้ จากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าการใช้ จลุ ินทรี ย์ช่วยเพิมโปรตีนหยาบในเนือ
มะพร้ าวแห้ งจากร้ อยละ 17.24 เป็ นร้ อยละ 31.22% และมีการพบด้ วยว่าคุณสมบัติของกรดอมิโนถูก
พัฒนาให้ ดีขนึ (Cruz, 1997)
[หมายเหตุ: นอกจากการหมักอาหารปลาแล้ ว ทีบ้ านอโลฮายังหมักอาหารสําหรับเลียงไก่ เป็ ด และหมูเพือ
ช่วยในด้ านความหลากหลายของกลุม่ จุลินทรีย์ทีมีประโยชน์ แต่เราไม่ใช้ การหมักในการทําอาหารเลียงสัตว์
ประเภทวัวควาย (บทความเรื องการทําอาหารเลียงสัตว์อืนๆจะจัดทําขึนในสารเอคโค่ เอเชีย ต่อไป)]
เมือทําการหมักอาหารเลียงสัตว์ ต้ องใช้ สายพันธุ์จลุ ินทรี ย์ทีได้ รับการรับรองแล้ วว่าไม่มีการปนเปื อนกับ
จุลินทรี ย์ก่อโรคอืนๆ เราใช้ EM-1 ซึงมีขายอยูภ่ ายใต้ การทดสอบในห้ องทดลองและได้ รับการรับรองเพือใช้
ในสัตว์นําโดยสํานักงานประมงและทรัพยากรทางนําแห่งฟิ ลิปปิ นส์ โดยผลิตภัณฑ์ EM-1 นีคิดค้ นสูตรโดย
ดร.เทรุโอะ ฮิหงะ จากมหาวิทยาลัยริ วกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญีปุ่ น และมีขายอยู่ในกว่า 100 ประเทศ
ซึงขณะนีประเทศไทยมีการใช้ EM-1 มากกว่าประเทศญี ปุ่ น
EM-1 ประกอบไปด้ วยเชือทีแข็งแรงของ แล็คโตบาซิลลัส, แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ยีสต์ทีมีประโยชน์ และ
อืนๆ เชือเหล่านีได้ รับอาหารจากนําตาลและคาร์ โบไฮเดรต และขณะเดียวกันก็จะสร้ างเมตาโบไลท์ ทุติย
ภูมิ (secondary metabolites) ทีจะช่วยเพิมประเภทของสารอาหารในอาหารสัตว์ ในหนังสือของผมชือว่า
A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics เป็ นคู่มอื และข้ อแนะนํา
เกียวกับเทคโนโลยีของ EM และท่านสามารถหาได้ ออนไลน์ที available online as a free PDF download
ซึงเป็ นไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ ฟรี
หรือท่านสามารถหาได้ จากร้ าน
หนังสือของเอคโค
ถ้ าหา EM-1 ไม่ได้ ก็อาจลองใช้ เวย์
จากชีสหรื อโยเกิร์ตซึงหาได้ จาก
โรงงานในพืนที โดยให้ เริ มจาก
ปริมาณน้ อยๆก่อนด้วยการใช้ เวย์
ทดแทนในอัตราส่วนเดียวกับทีใช้
EM1 และปรับให้ มากขึนถ้ ายังไม่มี
ผลอะไรเกิดขึน การหมักทีดีควรทํา
ภาพที 9 เกษตรกรชาวฟิ ลิปปิ นส์ กาํ ลังตักอาหารทีมีเชื อ EMเก็บไว้ ใ นถัง ให้ มกี ลินหวานและเปรี ยวเมือเวลาผ่าน
สําหรั บใส่ อาหารทีปิ ดสนิท ซึ งพร้ อมจะใช้ ไ ด้ เมือหมักทิงไว้ 2 อาทิตย์

ไป 2 อาทิตย์ ถ้ ามีกลินเหม็นเน่าเหมือนไข่เน่า (ซัลไฟด์) หรือเกิดการเน่าเสียขึนอย่านําไปให้ หมูกิน เพียงทิง
ส่วนทีทําการทดลองแล้ วไม่ได้ ผลนันเข้ าไปในกองปุ๋ ยหมักแล้ วใช้ เป็ นปุ๋ ยต่อไป
อีกทางเลือกหนึงถ้ าไม่ใช้ EM-1 คือการใช้ จลุ ินทรี ย์ท้องถิน (Iindigenous Microorganisms หรือ IMOs) ใน
ระบบเกษตรธรรมชาติเกาหลี (KNF หรือย่อมาจาก Korean Natural Farming) ทีบอกว่า “วัสดุทาง
การเกษตรนํามาผสมกับนําตาล เกลือ และสารละลาย IMO” [บก: สําหรับรายละเอียดเพิ มเติ มในการทํา
และใช้ IMOs สามารถดูได้ที “An Introduction to Asian Natural Farming” ทีเว็บไซท์
ECHOcommunity.org.]

สูต รส่ วนผสมเริมต้ น

ด้ านล่างนีคือสูตรทีเหมาะสําหรับการเริ มต้ นในการทําอาหารเลียงสัตว์เอง อย่าลืมว่าต้ องจดบันทึกและปรับ
ส่วนผสมตามวัตถุดิบทีหาได้ รวมถึงบันทึกประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ทีได้ จากฟาร์ มของเราเอง!
ค่าใช้ จ่ายนีมาจากสถานทีตังของเราและอาจแตกต่างกันไปในทีอืนๆ
ตารางที 2 อาหารสําหรั บสุกรเล็ก (ช่ วงหย่านมแล้ วถึง 18 กก.)
นําหนัก
ราคา
รายการอาหาร
โปรตีนรวม
หน่วยโปรตีนรวม*
(กก)
(USD / กก)
รํ าข้ าว D1
14%
50.00
0.30
7.00
มะพร้ าวป่ น
22%
7.50
0.23
1.65
ปลาป่ น
47%
6.00
0.95
2.82
เฟิ ร์น/ พืชวงศ์ถวลอยนํ
ั
า 15%
4.00
0.00
0.60
หินปูนสําหรับให้ ววั
0%
0.10
0.20
0.00
หินฝุ่ นของเกลือแร่
0%
0.20
0.05
0.00
ถ่าน – บดละเอียด
0%
0.20
0.03
0.00
ปลาหมัก (FAA)
29%
2.00
0.15
0.58
EM & โมลาส
อย่างละ100 มล.
0.20
0.20
0.00
70.20
12.65
*”หน่ วยโปรตีนรวม” หมายถึงโปรตีนรวม (%) ในนําหนักกิโลกรัม (นําหนัก x โปรตีนรวม%)

ลําดับ การผสมและปริม าณความชืน

ราคา
(USD)
15.00
1.73
5.70
0.00
0.02
0.01
0.01
0.30
0.04
22.81

ก่อนอืนต้ องแน่ใจว่าพืนคอนกรี ตทีจะทําการผสมอาหารนันสะอาดและเรียบ เวลาทีหมักอาหาร ให้ ผสม
ส่วนผสมแห้ งให้ เข้ ากันก่อน (เช่นรํ าข้ าว, มะพร้ าวป่ น, ฯลฯ) จากนันใส่พืชสดไป (เช่น จอกหูหนู, แหนแดง,
และพืชวงศ์ถว)
ั และใส่เศษทีเหลือจากผลผลิตทางเกษตร ให้ ส่วนผสมแห้ งได้ เกาะติดอยู่กบั พืชสด จากนัน
ให้ ใส่ EM-1 และกากนําตาลอย่างละ 100 มล.ทีละลายในนํา 10 ลิตร แล้ ว เราต้ องการให้ ปริ มาณความชืน

อยู่ทีระหว่างร้ อยละ 30 และ 50 โดยอาจต้ องใส่นําเพิมเพือให้ ได้ ความชืนในระดับนี
การทดสอบทีจะหาว่าปริ มาณความชืนอยู่ทีร้ อยละ 30-50 หรื อไม่นนั ทําได้ ง่ายๆด้ วยวิธี “ทดสอบก้ อน
กลม” โดยหยิบอาหารผสมมา แล้ วใช้ มอื ทังสองข้ างปั นเป็ นก้ อนกลมโดยใช้ ฝ่ามือทังสองคลึงเบาๆ ถ้ าปั น
ก้ อนส่วนผสมให้ เป็ นก้ อนได้ ก็แสดงว่ามีความชืนในปริ มาณทีพอดี แต่ถ้าปั นเป็ นก้ อนไม่ได้ แสดงว่าแห้ ง
เกินไป ให้ คอ่ ยๆเติมนําทีละนิด แล้ วทดสอบใหม่อกี ครัง ถ้ าเปี ยกจนนําชุ่มออกมาก็แสดงว่าความชืนสูงกว่า
ทีควรเป็ นและจะต้ องใส่สว่ นผสมแห้ งเข้ าไปอีกเพือให้ ความชืนลดลง และอย่าใส่แค่รําข้ าวทีเป็ นส่วนผสม
แห้ งลงไปอย่างเดียวเพราะจะทําให้ สตู รมีสดั ส่วนเปลียนไปและลดประสิทธิภาพของอาหารนัน
หลังจากผสมส่วนผสมทังหมดให้ ได้ ปริ มาณความชืนทีร้ อยละ 30-50 แล้ ว ให้ ตกั ใส่ถงั และกดให้ แน่นโดย
ปิ ดฝาให้ สนิท แล้ วหมักไว้ เป็ นเวลา 2 อาทิตย์ เพือจะให้ ปริมาณความชืนของส่วนผสมสมําเสมอยิงขึนและ
ได้ อาหารทีมีคณ
ุ ภาพดีกว่าอาหารผสมแบบสด

สูต รอาหารสําหรั บ สุก รสายพัน ธุ์ใ หม่

เมือเราทําอาหารเลียงสัตว์เอง จะต้ องทําการตวงและชังส่วนผสมแต่ละอย่างให้ ตรงตามสูตรและบันทึกผล
ทีเกิดขึนจากสูตรการทดลองแต่ละอย่างไว้ ควรแยกหมูส่วนหนึงไว้ ให้ กินอาหารเหมือนเดิมทีเคยกินอยู่
(เพือให้ หมูกลุ่มนีเป็ นกลุ่มควบคุม) เพือจะได้ เก็บไว้ เปรี ยบเทียบ หลังจากผ่านไปหนึงเดือน ให้ เปรี ยบเทียบ
นําหนักของหมูทีกินอาหารใหม่ทีทําเองกับหมูกลุ่มควบคุม
เราขอแนะนําให้ ใช้ สิงทีมีอยู่แล้ วในพืนทีและทดลองทีจะนํามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดควบคูไ่ ปกับการ
ทดสอบทีสมําเสมอ การใช้ แผ่นตารางทําการจะช่วยในการปรับปริ มาณปั จจัยการผลิตและสูตรต่างๆของ
อาหาร หลังจากการบันทึกผ่านไปหลายเดือน ท่านจะประเมินผลทีได้ จากอาหารทีทําเอง เราพบว่าถ้ าเรา
ทําสูตรส่วนผสมโดยคํานึงถึงโปรตีนหยาบเป็ นหลัก ส่วนทีเหลือก็ไม่มีอะไรน่าเป็ นห่วง
ก่อนหน้ านีได้ มกี ารพูดถึงเฟิ ร์ นลอยนําว่าเป็ นอาหารสด ทีช่วยเรื องความหลากหลายด้ านชีวภาพ และ
เพือให้ เกิดความหลากหลายก็อาจมีการใช้ การผสมผสานกันระหว่างแหนเป็ ด แหนแดงและจอกหูหนูเพิ ม
เข้ าไปเพือลดค่าใช้ จ่าย และยังได้ อาหารหมูคณ
ุ ภาพสูง ลองเรี ยนรู้ ทีจะเพาะเลียงพืชเหล่านีเอง เพราะถ้ าไป
ซือจะราคาแพงมาก มีสาหร่ ายสไปรูไลนา (Cyanobacterium หรื อแบคทีเรียทีสังเคราะห์แสงชนิดหนึง หรื อ
ทีรู้จกั ว่าเป็ นสาหร่ ายสีเขียวแกมนําเงิน) เป็ นอีกทางเลือกหนึงแทนเฟิ ร์ นลอยนํา กว่าร้ อยละ 30 ของการ
ผลิตสาหร่ายสไปรูไลนา ในโลกนี มีไว้ เพือใช้ เป็ นอาหารของสิงมีชีวิตทีไม่ใช่มนุษย์ (Belay et al., 1996) ได้
มีการศึกษาทางเลือกอืนๆด้ วยและผลทีได้ ก็มีทงดี
ั และไม่ดี รวมถึงผักตบชวาในประเทศไนจีเรีย (Igbinosun

et al., 1988) แต่ผมขอไม่แนะนําให้ ทดลองกับผักตบชวาเพราะผมได้ ทดลองแล้ วและได้ ผลไม่ดีเท่าไร แต่
ถ้ าคุณได้ ทําการทดลองกับผักตบชวาและได้ ผลดีขอความกรุ ณาส่งผลการทดลองมาให้ ผมด้ วย!
อาหาร

โปรตีน
รวม

ราคาUSD ราคาUSD /
/ กระสอบ กก.
50 กก.
18.00% 35.00
0.70

วิต ามิน และเกลือ แร่

หินฝุ่ นหรื อหินทีถูกบดให้ ป่นจากโรงโม่หินจะมี
อาหารทีซือมา
ระดับปริ มาณของเกลือแร่ทีจะทดแทนการขาด
เกลือแร่จากพืชหรื อเฟิ ร์ นลอยนําได้ (Murnyak,
อาหารสุกรเล็ก 18.02% 16.21
0.32
2010) แต่ทีทีเราอยู่ไม่มีหินนี เราจึงใช้ มะรุ มทีปลูก
(ตารางที 2)
แบบออร์ แกนิคในปริมาณร้ อยละ 1 จากนําหนัก
ตารางที 3 ราคาเปรี ยบเทียบของอาหารสุกรเล็ก
ของอาหารทีจะผสม หรื ออาจใช้ หินปูนบดสําหรับวัว
หรื อควายทีหาซือจากร้ านขายวัสดุทางการเกษตร นํามาใส่เพิมด้ วยก็ได้ เพือส่งเสริ มการเติบโตของกระดูก
โดยเฉพาะกับหมูระยะให้ นมลูก

ตารางการให้ อ าหารสุก รและการปรับ โปรตีน

โปรตีนเป็ นส่วนทีราคาแพงในการเลียงหมูแบบเข้ มข้ น และไม่ควรใช้ เกินความจําเป็ น ถ้ าไม่มีการตัดพืชสด
และพืชตระกูลถัวไปให้ หมู ก็ให้ ปฏิบตั ิตามตารางแผนการลดโปรตีนตามระยะการเติบโตของหมูเพื อลดการ
ใช้ อาหารราคาแพง (รูปที 11) ทางเราได้ ปฏิบตั ิตามคูม่ ือโภชนาการสุกรทีมีใช้ กนั อยู่แพร่หลายจาก
มหาวิทยาลัยมิซซูรี University of Missouri (Rea, 1993) หมูมีความต้ องการโปรตีนปริ มาณต่างกันไปตาม
ระยะการเจริญเติบโต การประหยัดค่าใช้ จ่ายให้ ได้ มากทีสุดคือการตัดโปรตีนทีมีราคาแพงทีสุดออกไปเมือ
มีการปรับระดับโปรตีนทีหมูต้องการได้ แล้ ว ในกรณีของเรา ปลาป่ นมีราคาแพงมากทีสุดและเป็ นส่วนทีเรา
จะจํากัดให้ ลดลงให้ เหมาะสมกับปริ มาณความต้ องการในระยะการเติบโตของหมู อาหารสูตรเริ มต้ น
(ตารางที 1) จะใช้ ตงแต่
ั หมูหย่านมจนหมูนําหนัก 18 กก. ซึงประกอบไปด้ วยโปรตีน 18% (ตารางที 2)
อาหารทีมีโปรตีนสูงนีจะลดภาวะการเติบโตหยุดชะงักในระยะแรกเริ ม จากนันปริ มาณโปรตีนจะลดลงที
16% สําหรับหมูใน “ระยะเติบโต” (18-50 กก.) โดยระยะนีเราจะลดปลาป่ นไป 3 กก. และสําหรับการเลียง
หมูแบบประหยัดกว่านัน หมู “ระยะสุดท้ าย” (50 กก.ถึงส่งตลาด) ต้ องการโปรตีนหยาบเพียง 14% โดย
อาหารในระยะสุดท้ ายนีสามารถปรับได้ ด้วยการลดปลาป่ นในสูตรลงอีก 2 กก.และส่วนผสมอืนๆยัง
เหมือนเดิม การทําอาหารหมักให้ หมูเองจากผลผลิตของฟาร์ มสามารถช่วยประหยัดค่าใช้ ได้ มากกว่าและ
ทําให้ หมูมีสขุ ภาพดีกว่าการใช้ อาหารทีซือมา (ตารางที 2)
ทีบ้ านอโลฮา เราเลือกทีจะใช้ สตู รอาหารเริ มต้ นให้ กบั หมูตลอดอายุของมัน แต่ลดโปรตีนโดยเพิมปริมาณ
พืชสดทีมีอยู่ ในภาพที 11 คือตารางแสดงระยะการเติบโตของหมูทีฟาร์ มของเรา โดยหมูทีเพิงหย่านมเรา

ยังไม่ให้ กินพืชสดทีตัดมา แต่เมือเริ มโตเต็มวัยเราจะให้ พวกมันกิน “อาหารฟรี” ทีได้ จากฟาร์ มไม่ว่าจะเป็ น
เศษวัสดุเหลือจากผลผลิต หญ้ าและพืชวงศ์ถวที
ั เราตัดมาให้
การให้อาหารสุกรในระยะต่างๆ
ระยะเวลา

เศษเหลือจากผลผลิต
อาหารหมัก EM พืชสดทีตัดแล ้วนํ ามาเลียง

ปริมาณของ EM
ในแต่ละวัน

0-45 วัน (จนหย่านม)

ก่อนหย่านม

-

เต็มที (จนถึง 5 โมงเย็น)

46 วัน – 18 กก.

ชว่ งสุกรเล็ก

12.00 ถึง เทียง

เต็มที (จนถึง 5 โมงเย็น)

18-50 กก.

ชว่ งสุกรรุ่น

วันละ 3 ครัง

1-2 + กก.

50 กก.

ช่วงสุกรขุน

เต็มที

1 กก.

สุกรแม่

ี
ระยะดํารงชพ

วันละ 3 ครัง

2-3 กก.

สุกรแม่

ระยะตังครรภ์

เต็มที

3 กก.

สุกรแม่

ระยะให ้นม

เต็มที

3+ ½ กก./ลูกหมูหนึงตัว

ตารางที 4 ตารางการใช้ อาหารหมักควบคู่กับเศษเหลือจากผลผลิต (“เต็มที” ) หมายถึงจัดไว้ ใ ห้ สุกรได้ กินอยู่ตลอดเวลา

(ทีมา: http://www.slideshare.net/mik
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