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อาหารเลยีงสตัวท์ผีลติจากวตัถดุบิในฟารม์: การทํา 
อาหารสกุร 
 

โดย  คีท มิคเค ิลสัน (Keith Mikkelson) ผู้อ ํานวยการบริหารบ้านอโลฮา เมืองปวยร์โต ปรินเซ

ซา ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

 [บรรณาธิการ (ดร.อับราม บิคส์เลอร์): คุณคีท มิคเคิลสนั ทําการเกษตรยงัยืนทีบ้านเด็กกําพร้า ชือว่า

บ้านอโลฮาทีเมืองปวยร์โต ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นเวลา 15 ปี โดยได้ทําการผลิตอาหารทีอุดม

ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากวตัถุดิบในฟาร์มให้กบัเด็กกําพร้าและคนในพืนทีได้รับประทาน ผมมี

โอกาสพิเศษทีได้ไปเยียมคุณคีท และครอบครัวเมือเดือนพฤษภาคมทีบ้านอโลฮา ซึงเป็นสถานทีมีการ

จัดการอบรมเกษตรยงัยืนของเอคโค เอเชียครังที 2 ทีนัน ผมประทับใจในสิงทีพวกเขาได้ทําและประสบ

ความสําเร็จโดยการพึงปัจจัยการผลิตภายนอกน้อยมาก แม้ทีนันจะมีพืนทีไม่มากนัก คุณคีทยงัคงยินดี

เสมอทีจะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ทีมีให้กับผู้มาเยียมเยียนและเครือข่ายของเอคโค ในบทความ

เอคโคเอเซียฉบับที 20 คุณคีทได้พูดถึงการทําอาหารปลาจากวตัถุดิบในฟาร์ม และในบทความนีคุณคีทจะ

แบ่งปันหลักเบืองต้นในการทําอาหารสุกรจากวตัถุดิบในฟาร์ม] 

 

คํานํา 

ความอดุมสมบูรณ์ทีเกิดขนึในฟาร์มหรือพืนทีการเกษตรนนัมสี่วนช่วยทําให้เกิดการเกษตรทียงัยืนมากขนึ 

เศษวสัดจุากผลผลิตและมลูสตัว์เป็นส่วนของการหมนุเวียนสารอาหารและช่วยลดต้นทนุด้วยการใช้ปุ๋ ย

หมกั, การเลียงไส้เดือน, การทําปุ๋ ยโบกาชิ  รวมถึงปุ๋ ยพืชสด นอกจากนนัอาหารทีได้จากวตัถดุิบในฟาร์มยงั

สามารถลดคา่ใช้จ่าย ถ้าเกษตรกรมีการจดัการและใช้ทรัพยากรทีมอียู่แล้วให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

ตวัอย่างเช่น เกษตรกรอาจปรับปรุงทุ่งหญ้าเลียงสตัว์ด้วยการวางแผนการเล็มหญ้าของสตัว์ ทําอาหารสกุร

จากพืชและผลผลิตทีเหลือใช้ (เช่นเวย์ หรือหางนม) ปลกูพืชตระกลูถวัไว้ตดัไปใช้เลียงแพะ และปลกูเฟิร์น

ลอยนําและพืชนําอนืๆสําหรับเลยีงปลาและสตัว์ปีก  

 

ขณะทีความหนาแน่นของสตัว์เลยีงเพือเศรษฐกิจเพิมขึน เกษตรกรทีขยนัขนัแข็งก็หาวิธีและเครืองมือทีจะ

เพิมคณุค่าทางด้านอาหารเพือจะเป็นประโยชน์ตอ่ระบบทีมอียู่ บทความนีจะพดูถึงวิธีการและเทคนิคตา่งๆ

ทีจําเป็นต่อเกษตรกรรายย่อยทีจะเลียงสุกรหรือหมดู้วยวตัถุดิบจากฟาร์มเพือให้ประสบความสําเร็จ ซงึ



ก่อนอืน เกษตรกรควรทดลองระบบตามธรรมชาตทีิมีอยู่ในฟาร์มของตนก่อน จากนนัจึงค่อยๆเพิมการ

ปฏิบตัิให้ระบบโดยรวมนนัเข้มข้นขึน (ภาพที 1) 

 
 

 

หมายเหตุจากผู้เขียน: อย่าลืมว่ามีบทความ สิงตีพิมพ์และคําแนะนํามากมายทีเตือนให้ระวงัถึงแนวโน้มใน

การละทิงวิธีการผลิตอาหารเลียงสตัว์แบบพืนฐานเพือเข้าสู่ระบบทีเข้มข้นมากขึนโดยไม่ทําการศึกษาก่อน 

ก่อนทีจะคิดวิธีการใหม่ คๆวรจัดให้มีช่วงเวลาเปลียนผ่านทีวางแผนไวเ้ป็นอย่างดีเพือให้เกิดประโยชน์สูงสดุ

และนําไปปฏิบัติได้จริง 

 

ภาพรวมของระบบทบ้ีานอโลฮา 

เมอืทําการวางแผนการให้อาหารหม ูเราต้องมนัใจวา่จะมีแหล่งอาหารทงัทไีด้จากในฟาร์มและนอกฟาร์ม

เผือในกรณีฉุกเฉิน สิงนีถือเป็นเรืองสําคญัแต่มกัจะถูกมองข้ามไป คําแนะนําทีไมค่วรลืมของ Skillicorn คือ

ว่า “เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่เก็บวตัถุดิบทกุอย่าง รวมถึงอปุกรณ์อืนๆทีใช้ผสมและบดออกมาเป็นเมด็

อาหารไว้ในฟาร์ม ดงันนัจงึต้องแน่ใจให้ได้ว่าตลาดแหลง่วตัถุดิบทงัทีเป็นเจ้าประจําและไมป่ระจําจะมขีอง

อยูไ่ม่ขาด ซงึถือว่าเป็นการจดัการทียุ่งยากพอสมควร” (Skillicorn, 1993) ทีบ้านอโลฮา เราจะซอืปลาป่น 

รําข้าว และมะพร้าวป่นมาจากร้านค้าในท้องถิน และเรายงัมพืีชตระกลูถวัหลายชนิด ต้นไม้ และเฟิร์นลอย

นําทีใช้เป็นอาหารเสริมถ้าแหล่งโปรตีนทีซือมามีไมเ่พียงพอ  
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ภาพท ี1 แผนการใ ห้อาหาร 



เรามปีระสบการณ์ในการเลียงหมสูายพันธุ์แลนด์เรซ, ดรู๊อค, และลาร์จไวท์ รวมถงึพนัธุ์ท้องถินและพนัธุ์

ผสมใหม่ๆ ทีเติบโตได้ดีในระบบการเลียงแบบเข้มข้น สายพนัธุ์เหลา่นีเติบโตเร็วและสมาํเสมอด้วยอาหาร

เลียงแบบหมกัของเรา พนัธุ์ลาร์จไวท์ ดร็ูอคและแลนด์เรซหาซอืได้ทวัไปจากผู้ผลิตและนกัเพาะพนัธ์ุที

เพาะพนัธุ์เองและไว้ใจได้ หมพูนัธุ์เหลา่นีนํามาเลียงในระบบของเราได้ดี  

 

เกาะปาลาวนั ประเทศฟิลปิปินส์ทีเราอยู่นีมหีมพูนัธุ์พืนเมอืงทสีามารถใช้เลียงแทนหมพูนัธุ์ใหม่ๆ ได้ โดย

วิธีการเลียงให้ประหยดัทีสดุคือเลียงในทุ่งทีปลกูพืชอาหารสตัว์และพืชทีมีหวัใต้ดินไว้ ในระบบการเลียง

สตัว์ในทุ่งแบบนี สิงทีต้องคํานงึถึงเป็นหลกัสําหรับหมทูีมีสายพนัธุ์หมปู่าเหลา่คือการรักษาสขุภาพของพวก

มนัให้แข็งแรงและการทํารัวกนัให้แข็งแรงและราคาไม่แพง เพราะจมกูทีแข็งแรงและความเชียวชาญในการ

ขุดหวัใต้ดินจะช่วยให้มนัหนีออกจากรัวได้ถ้ารัวทีกนัไมแ่ข็งแรงพอ ส่วนหมพูนัธุ์พืนเมืองโดยปกติแล้วจะมดั

ไว้แทนทีจะปลอ่ยออกไปหากินเอง มนัจะแย่งกนักินเศษอาหารกบัสตัว์เลียงอนืๆ,  มีแนวโน้มทีมกัจะหยดุ

การเจริญเติบโตและให้นําหนกัไม่ดี และยงัอาจได้รับผลกระทบจากโรคพยาธิ (ภาพที 2)  โดยในระดบั

นานาชาติแล้ว แนวทางพืนฐานทีมีการคิดค้นสําหรับการเลียงหมใูนกรงทีพืนเป็นดินและเอาเชือกมดัไว้จงึ

ไมเ่ป็นทีแนะนํา มหาวิทยาลยัแหง่รัฐฟลอริดาแนะนําว่าควรมพืีนที 25 ตารางเมตรตอ่หมพูนัธุ์พืนเมอืงหนึง

ตวั (Meyer, 1993)  

 

ในประเทศฟิลิปปินส์ หมปู่าหน้าหดูเนกรอส (Negros Warty Pig หรือ Sus cebifrons negrinus) และหมู

ป่าเคราปาลาวนั (Palawan Bearded Pig หรือ Sus ahoenobarbus) เป็นพนัธุ์ทีผสมกบัสายพนัธุ์ใหมแ่ละ

ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จ แต่ข้อมลูการเปลียนอาหารเป็นนําหนกัยงัมไีม่มากนกั เกษตรกรผู้ เลียงหมู

ในประเทศองักฤษได้ผสมพนัธุ์หมปู่าพนัธุ์แท้ตวัผู้กบัหมบู้านตวัเมีย (มกัเป็นพนัธุ์ Tamworths) เพือให้ได้

ปริมาณของลกูหมทีูเพิมขนึจากปกตทิีได้ 5 ตวัจากหมปู่าแท้ๆมาเป็น 9 ตวัจากพนัธุ์ผสม (จากบทความ 

“หมปู่าทีอาศยัแบบปลอ่ยเป็นหมปู่าพนัธุ์แท้หรือไม่” (Are the Free-living Wild Board Pure Bred Wild 

Boar”) นอกจากนีความแข็งแรงของพนัธุ์ผสมยงัมีส่วนดีตอ่การเปลียนอาหารให้มีนําหนกัเนือทีเพิมขนึ และ

พนัธุ์ผสมยงัอาจโตได้ดีจากอาหารหมกัด้วย แต่อย่างไรก็ตามแม้การเปลียนอาหารเป็นนําหนกัเนือจะดีขึน 

แต่ค่าใช้จ่ายทีเพิมขนึอาจไมคุ่้มกบันําหนกัซากสกุรทีได้เพิมตามขนึมา  

 

สว่นอนืๆในบทความนีจะพดูถงึวิธีและประโยชน์ของการลดคา่ใช้จ่ายด้านอาหารสําหรับสกุรสายพนัธุ์ใหม่

ทีมกัมีนําหนกัตวัเพิมขนึอย่างรวดเร็วและสามารถเลียงในสภาพทีควบคมุได้บนพนืซีเมนต์หรือบนพืนแกลบ 

ทีบ้านอโลฮาเราใช้หลกัการหมมูคีวามสขุโดย “ไมล้่าง” ทีมกีารสง่เสริมผ่านเครือข่ายเกษตรธรรมชาติ 

คําอธิบายทงัหมดของระบบนีจะมเีขียนไว้ในหนงัสือทีผมเขียนชือว่า ระบบการทําเกษตรธรรมชาติสําหรับ

การเกษตรแบบยงัยืนในเขตร้อนชืน (A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the 



Tropics) ซงึในระบบนี หมจูะอยู่บนพืนทีมีแกลบปไูว้ลกึ

ลงไป 1 เมตรและใส ่EM ผสมในอาหารและนําให้กินทกุ

วนั มีการฉีดพ่น EM บนพืนแกลบทุกอาทิตย์ แม้แตแ่ม่

พนัธุ์หมกูช็อบคลอดลกูในพืนแกลบนีและชอบกินอาหาร

หมกั (ภาพที 3 & 4) 

 

ทมีาของอาหารสัตว์ 

สว่นประกอบของอาหารสตัว์ทีมีคณุภาพหาได้อยู่แล้วใน

ทกุๆประเทศ เพียงแตต้่องหาทีมีคณุภาพดีทสีดุเท่าทีจะ

เป็นไปได้ อีกอย่างทีสําคญัคือแผนการให้อาหารตาม

รูปแบบเชิงอตุสาหกรรมทีมีอยู่มากมายนนัไมส่ามารถ

ปฏิบติัตามได้และไม่มปีระโยชน์มากนกัในประเทศกําลงั

พฒันา! 

การเลือกส่วนผสมทมีีคุณภาพสูง 

เนือหมทีูได้จากหมทีูเลียงด้วยข้าวโพดเป็นปรากฏการณ์

ทีเกิดขนึจากการผลิตข้าวโพดทีได้ราคาตําทีล้นจนเกิน

ความต้องการในประเทศอตุสาหกรรม ข้าวโพดสายพนัธุ์

ใหมม่ีระดบัคาร์โบไฮเดรตสงูกวา่และมีโปรตีนที

สอดคล้องกนัในระดบัตํากว่า ซงึตรงกนัข้ามกบัรําข้าวที

มโีปรตีนหยาบมากกว่าข้าวโพดถงึเป็นเทา่ตวัและมกัจะ

มีราคาถูกกว่า ในระบบการให้อาหารแบบธรรมชาตินนั 

โปรตีนเป็นปัจจยัสําคญัทีต้องจํากดัเพราะจะมผีลต่อ

คณุภาพและการเตบิโตของสตัว์เลียง อกีทงัต้องซอืมาใน

ราคาสงูทีสุด ถ้าเรารักษาระดบัโปรตีนทีต้องการไว้ได้ให้

เหมาะสมกบัอายขุองสตัว์ อย่างอนืก็จะเฉลียกนัไปด้วย

อาหารธรรมชาตทีิทําได้เอง ในการทําอาหารเลียงหมู

เองนนัมสีิงหนงึทีเราต้องซือคือโปรตีน สตูรอาหารทีมี

ข้าวโพดเป็นหลกัแบบเก่านนัมีส่วนประกอบหลกัคือ

ข้าวโพดพนัธุ์ทมีีโปรตนีสงูกว่าข้าวโพดสายพนัธุ์ใหม่

ทีด้อยคณุภาพและแทรกซมึห่วงโซอ่ปุทานของเรา 

(และมกัประกอบไปด้วยสารตกค้างไกลโซเฟตและ

(จากภาพบนลงมา) ภาพท ี2  หมูป่าเคราปาลาวันทีผูก
เชือกไว้ ทฟิีลิปปินส์ ซึงเป็นวิธีเลียงทไีม่ค่อยเป็นทแีนะนาํ 
ภาพท ี3 หมูมีความสุขจากพืนขีเลือยทีมีเชือ EM  
ภาพท ี4 หมูประสบความสาํเร็จในการคลอดลกูจาก
อาหารคุณภาพสูงทีได้จากฟาร์มและเสริมด้วยหินปูนบด

ป่นสําหรับวัว ภาพท ี5 มันเท้าช้าง Amorphophallus 
palawanasis ทเีกาะปาลาวัน ฟิลิปปินส์  



มกัจะถูกตกแตง่พนัธุกรรมแล้ว) ทีเกาะปาลาวนัทีบ้านอโลฮาตงัอยู่น ีโดยประมาณแล้วข้าวโพดจะมีราคา

สงูกว่ารําข้าวเป็นเท่าตวัและมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าในรําข้าวครีงหนงึ ทําให้โปรตีนจากข้าวโพดมรีาคา

สงูกว่าโปรตนีจากข้าวถึงสีเท่า ดงันนัเราควรมีเป้าหมายว่าเราต้องการทําอาหารเลียงหมเูองทีมีราคา

ประหยดัและทําให้หมมูีผลผลิตเนือทีดีทีสุด 

 

การใช้พ ืชและเศษเหลือใช้จากพชืในพ ืนทต่ีางๆ ทวัโลก 

สว่นผสมอาหารสตัว์ในรูปแบบใหม่ๆพบได้ในประเทศตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นต้นถวัลิสง, ซงัข้าวโพด, เศษเหลือ

จากกะหลําปลี, และแกนต้นกล้วย ล้วนเป็นตวัอย่างของวสัดเุหลือใช้จากการเกษตรทีมีประโยชน์ทีใช้เป็น

อาหารเลียงสกุรในประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนีทีเกาะมินดาเนาและเกาะลซูอนมีการใช้มนัสําปะหลงัแห้ง

ด้วย ทีเกาะปาลาวนัมีการใช้ใบขนาดใหญ่ของหวับุกป่าหรือ Amorphophallus paeoniifolius ทีเก็บมา

จากชนัทถีูกทบัถมอยู่ด้านล่างในพืนป่าชุ่มนําแล้วนํามาหนัเป็นชินเล็กใช้ทําอาหารสตัว์ (ภาพที 5) สว่นใน

ประเทศอนิเดีย มกีารปลกูหวับกุสายพนัธุ์ตา่งๆไว้เป็นอาหารและมชืีอเรียกว่ามนัเท้าช้าง 

 

ในประเทศไทย มกีารนําต้นกล้วยไปหมกัเป็นอาหารหม ูโดยนําสว่นของลําต้นกล้วยสดมาสบัและผสมกบั

นําตาลและเกลอืเมด็ (ทีอตัราสว่นหยวกกล้วยสบั 100 กิโลกรัม: นําตาล 4 กิโลกรัม : เกลือเมด็1 กิโลกรัม) 

แล้วหมกัไว้ในถงัเป็นเวลา 3 วนั โดยใสจ่ลุินทรีย์ทีเกิดตามธรรมชาติทีเพาะไว้ลงไปเพือช่วยในขบวนการ

หมกัด้วย หลงัจาก 3 วนัแล้ว ต้นกล้วยหมกัทีได้นีนําไปผสมในปริมาณนําหนกัทีเท่ากนักบัรําข้าวโปรตีนสงู

และปลาป่น (ตนัโช, 2015) [บก.: รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับวิธีการทําสูตรอาหารสกุรแบบเกษตร

ธรรมชาติ สามารถดูทีหนังสือ “การ์ตูนเกษตรธรรมชาติ” โดยดร.อาณติั ตนัโช ทีมีทังภาษาไทย อังกฤษ 

และเขมร ทีสํานกังานเอคโค เอเชีย] 

 

ในประเทศเคนย่า เถาของมันเทศถือเป็นวสัดเุหลือใช้ทีมีคณุค่ามากสําหรับการเลียงปศสุตัว์ โดยเถามนัเทศ

นีจะนํามาสบัและหมกัด้วย EM1 แล้วเติมข้าวโพดป่นกบัโปรตีนเพือให้ขบวนการหมกัมปีระสิทธิภาพมาก

ขึน (จากหนงัสือ “How to Make Your Own Pig Feed on the Farm,” 2015) 

 

การตดัและเกบ็เกียวพชืตระกูลถัวและหญ้า 

หญ้าถือเป็นแหล่งพืชอาหารสตัว์ทีสําคญัอยา่งหนึง จากข้อมลูของดร.มาร์ตินทีว่า “พืชอาหารสตัว์ทีใช้เลียง

สตัว์ในเขตร้อนประมาณร้อยละ 75 คือหญ้า” (Martin, 1993) ทีบ้านอโลฮา เราปลกูพืชทีใช้เลียงสตัว์ไว้

หลากหลายชนิดทีสามารถตดัและเกบ็เกียวไปให้หมกูินได้ (ภาพที 6; เปรียบเทียบกบัหมทีูขุดคุ้ยอาหารใน

ดิน ผู้ เลียงสามารถตดัพืชอย่างระมดัระวงัได้ดีกวา่และไม่ทําให้พืชเสียหาย)  เราปลกูหญ้าแฝก 

(Chrysopogon zizanioides) เพือรักษาหน้าดินในพืนทีลาดชนัและมกีารจดัการร่องชะลอนําในระบบเก็บ



กกันาํไว้ใช้ และเรายงัใช้หญ้าแฝกนีเพือเป็นอาหารสตัว์ด้วย  โดยหญ้าแฝกทีเป็นต้นออ่นนีตดัได้หลายครัง

ในช่วงหน้าฝนและยงัคงรักษาคณุค่าทางอาหารได้อยู่ และเรายงัใช้หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum 

purpureum)ทีตดัสดมาเป็นอาหารให้กบัหมแูละววัควายด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

ทีบ้านอโลฮา เราใช้ประโยชน์จากระบบ

เทคโนโลยีการเกษตรในทีลาดชนั (Sloping 

Agricultural Land Technology หรือ SALT) มา

ตงัแต่ปี 2001 ซงึระบบนีจะปลกูต้นไม้ในตระกลูถวั

และไม้พุ่มล้มลกุอายหุลายปีช่วยยดึหน้าดินลดหลนั

ไปตามแนวไหลเ่ขาร่วมกบัการปลกูพืชอายสุนัสลบั

ตามแนวทกุๆปี  พืชตระกลูถวัทีนําไปหมกัได้ถือเป็น

แหลง่สําคญัของโปรตีนและวิตามนิรวมถงึเอ็นไซม์

ทีสง่เสริมการย่อยของอาหาร (Watson, 1985) เป็น

เวลาหลายปีมาแล้วทีเราสามารถเกบ็เมล็ดพนัธุ์ทีได้มากมายจากต้นและขยายพนัธุ์จากเมล็ดทีเรามีเมือ

แรกเริม เรามทีงัการทําแถวระดบัของหญ้าเกล็ดหอย Desmodium rensonii, หางเสือ Flemingia 

congesta, ครามขน Indigofera, แคฝรัง Gliricidia sepium, กระถิน Leucaena leucocephala และ

กระถินเทพา Mangium acacia พืชตระกลูถวัเหล่านีนําไปทําเป็นอาหารหมกัสําหรับสตัว์ทีมีประโยชน์

อย่างมาก (“Nitrogen Fixing Trees Start Up Guide,” 2008) 

      

การหมักพชืสด  

เศษพืชทีเหลือใช้ในการเกษตรสามารถนํามาใช้ลดค่าใช้จ่ายของอาหารได้ ทีบ้านอโลฮา พืชตระกูลถวัเช่น

ต้นถวัลิสง, แคฝรัง, กระถิน, หางเสือ, หญ้าเกล็ดหอย และถวัคดุซ ูPueraria lobata (Kudzu) สามารถ

นํามาใช้ได้ดี นอกจากนีมีการใช้มะรุมและเฟิร์นลอยนําด้วย ภายในเครือข่ายเกษตรธรรมชาตเิกาหลี 

(Korean Natural Farming หรือ KNF) จะไมใ่ส่บางอย่างผสมลงไปในอาหารหมเูพือหลกีเลยีงสิงทีสงสยัว่า

อาจจะเป็นอนัตรายกบัหมไูด้ โดยผลข้างเคียงไมไ่ด้มีบนัทกึไว้ชดัเจนแต่เราก็หลีกเลียงเพือความปลอดภยั

 หญา้แฝกออ่น หญา้แฝกโต
เต็มท ี

หญา้แฝกแก ่

พลังงาน (kcal/กก.) 522 706 969 
ความสามารถในการยอ่ย (%) 51 50 - 
โปรตนี (%) 13.1 7.93 6.66 
ไขมัน (%) 3.05 1.30 1.40 

ตารางที 1 การตัดหญ้าและนาํไปให้หมูกิน โดยใช้หญ้าแฝก (Chrysopogon zizanioides)  
(Wikipedia) 

ภาพท ี6 พืชสดทตัีดมาใ ห้กินทุกวนั – หมูกินหญ้าแฝกอ่อน
อย่างรวดเร็ว 



และขณะเดยีวกนัก็มทีางเลือกอย่างอืนอีกหลายอย่าง หลกัในการเพิมส่วนผสมใหมเ่ข้าไปในสตูรคือการ

เพิมแบบช้าๆและเพิมครังละหนงึอยา่ง ทงันีเพือเราจะสามารถบอกได้ว่าสว่นผสมอนัไหนทีใส่แล้วได้ผลเป็น

อย่างไร ให้เตรียมรับมือถ้าเกิดผลข้างเคียงขึน จดบนัทกึนําหนกัทีเพิมขนึและเปรียบเทียบกบัการเติบโตใน

สภาพปกติ ถ้าหมมูีอาการท้องเสียให้แยกเอาส่วนผสมทีกําลงัทดลองให้กินอยู่นนัออกแล้วให้อาหารทีมี

สว่นผสมทปีลอดภยัเหมือนทีเคย 

 

การหาแหล่งทมีาของเศษเหลือจากอาหารป่น 

การทําสตูรอาหารเลียงหมใูห้ประสบความสําเร็จนันจําเป็นต้องเลือกหาแหลง่ทีมาของสว่นผสมอาหารทีมี

คณุภาพ ซงึส่วนใหญ่แล้วมาจากโรงสีในพืนที รําข้าว “D1” (มีคาํอธิบายเพิมเติมในส่วนตอ่ไป)ถือว่ามี

คณุภาพสูงสําหรับสตัว์เลียง และควรหลีกเลียงคณุภาพทีรองลงไป (คือ D2 ถงึ D4) เพราะมปีริมาณโปรตีน

ตาํและมเีปอร์เซนต์เส้นใยทีย่อยไมไ่ด้สงู (เช่นเซลลโูลส) ท่านสามารถดขู้อมลูเบืองต้นเกียวกบัโรงสีข้าว

(Rice Mill Primer) ในท้ายหนงัสอืของผมได้ (Mikkelson, 2005) สว่นรําอนืๆ (เช่น ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ฯ) ก็

สามารถใช้ได้แตใ่ห้ระวงัระดบัของโปรตีนหยาบ รําข้าวคณุภาพสงูจะมีโปรตีนหยาบร้อยละ 12 ถงึ ร้อยละ 

14 ขณะทีข้าวโพดสายพนัธุ์ใหม่ๆ จะมโีปรตีนหยาบเพียงครึงเดียวของรําข้าวคณุภาพสูงนี  

 

มะพร้าวป่นถือเป็นผลพลอยได้จากการสกดัไขมนัมะพร้าวและหาได้จากโรงสกดันํามนั มะพร้าวป่น

ประกอบไปด้วยโปรตีนหยาบถงึร้อยละ 24 แตค่วรจํากดัปริมาณที ร้อยละ 10 ต่อนําหนกัของสตูรอาหาร 

มะพร้าวป่นนีประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพดีแต่มีปริมาณไขมนัสูง (คล้ายกบัหนอนแมลงวนัลาย) ถ้าให้

อาหารทมีีไขมนัมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียได้ และอาจต้องเสียนําหนกัไปจากการลดการกิน

คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน แต่การใสม่ะพร้าวป่นก็ยงัมปีระโยชน์อยู่ โดยใสไ่มเ่กินร้อยละ 10 ในสตูรอาหาร

เพราะพืนทีทีเราอยู่นนัมะพร้าวป่นมรีาคาถูก การหมกั (มีข้อมลูทีจะกล่าวในสว่นตอ่ไป) จะช่วยเพิม

ประสิทธิภาพของโปรตีนทีย่อยได้ในมะพร้าวป่น แตถ้่าหามะพร้าวป่นไมไ่ด้ในพืนทีกใ็ห้เพิมปริมาณปลาป่น

แทน 

 

ปัญหาของโรงสีข้าว 

เครืองสีข้าวขนาดใหญ่ Cono Mills สามารถผลิตข้าวขดัขาวแบบทีสเีอารําออกทงัหมด ซงึมกัเรียกว่า 

“WMR” (ย่อมาจาก Well Milled Rice หรือข้าวสีระดบัด)ี โดยเศษเหลือจากการสีข้าวนีกลายเป็นส่วนผสม

ทีมีคณุค่าสําหรับสตูรอาหารเลยีงสตัว์ (ภาพที 8) เมือเปรียบเทียบกบัเศษเหลือจากข้าวทีอนื รําข้าว D1 นีมี

ปริมาณวิตามิน เกลือแร่และโปรตีนสงูทีสดุ  
 

ในหลายพืนทีมีเพียงเครืองสีขนาดเลก็ (บางครังเรียกว่าเครือง Satake Mills) ซงึเครืองสีขนาดเลก็เหล่านี



ไมไ่ด้สีข้าวให้รําออกจนหมดและมกัเรียกว่า “RMR” (ย่อมาจาก Regular Milled Rice หรือข้าวสีระดบัปาน

กลาง)  เครืองสี Satake Mills จะได้เศษเหลือจากการสีเป็นรําข้าว D2 ซงึมีคณุภาพรองจากรําข้าว D1 แต่

สามารถนํามาใช้ในสูตรของทีบ้านอโลฮาได้ถ้าใช้เป็นสว่นเสริมโดยมีอตัราปลาป่นเพิมขนึอีก 25% จากสตูร

พืนฐานตามนําหนกั  

 
เฟิ ร์นลอยนํา 

มีเฟิร์นลอยนําและพืชนําหลายชนิดทีมีโปรตีนสงู พืชนําสามารถเติบโตได้ดีในแหล่งสระนําทีมธีาตอุาหาร

เพียงพอ โดยพืชนําเหล่านีสามารถนํามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารหมูและช่วยลดคา่ใช้จ่ายสําหรับอาหาร

เสริมได้เป็นอย่างดหีากมีการใช้อาหารเลียงสตัว์ทีราคาแพงร่วมด้วย เฟิร์นลอยนําเช่นแหนแดง (Azolla 

spp.), แหนเป็ด (มีหลายวงศ์และหลายสายพนัธุ์), และแม้แต่จอกหหูนู (Salvinia spp.) ก็นํามาใช้ได้ถ้ามี

การเพาะและเก็บมาใช้อย่างเหมาะสม สตัว์ทีกินทงัพืชและสตัว์เป็นอาหารอย่างสกุรและสตัว์ปีกจะกินพืชสี

เขียวเหลา่นีเป็นจํานวนมากถ้านํามาให้เป็นอาหาร ทางเลือกหนึงในการปลกูพืชนํานีคือให้มทีีปลกูแยก

ต่างหากไมว่า่จะเป็นบ่อ ภาชนะหรือรางนํา และมีแพทีมตีาข่ายกกัไว้ในบ่อเดียวกบัทีเลียงปลา อย่าลืมว่า 

พืชทีใช้เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเติบโตภายในบ่อเลียงปลาจะต้องแยกและกนัออกจากปลา 

ไมเ่ช่นนนัปลาจะไปกินจนเกินปริมาณทีต้องการจนหมดไมมี่เหลือ! (ภาพที 9) นอกจากนนัถ้าเป้าหมายคือ

การเพาะเลียงสาหร่าย แต่ถ้ามพืีชนําทีเติบโตอยู่ทีผิวนําก็จะบดบงัแสงแดดทําให้สาหร่ายและแพลงตอน

อนืๆเติบโตไมไ่ด้ และไมใ่ชเ่ป็นเรืองง่ายเท่าไรนกัทีจะผลิตแหล่งโปรตนีสองอย่าง (เช่นสาหร่ายและพืชนํา) 

ให้ดีอย่างสมบูรณ์ในแหล่งนําเดียวกนั  

ขา้วขาว 
 

ขา้วกลอ้ง 
 

ขา้วเปลอืก 
 

วธิแีกปั้ญหาจาก
เครอืงสขีนาดเล็ก 

 
[D2] คณุภาพตํา
กวา่ [D1] แตอ่าจ
ใหป้ลาป่นเพมิขนึ
ทดแทน 

 

เครอืงสี
ขนาดใหญ ่

 

ขา้ว
ซอ้มมอื 

 

ขา้วเปลอืก 
 

เครอืงสี
ขนาดเล็ก 

 

ภาพท ี7 ภาพแสดงเครืองสีข้าว(Mikkleson, 2005) 



ในการทดลองทีประเทศอินเดยีเพือเปรียบเทียบ Lemna minor (แหน), Ipomoea reptans (ผกับุ้ ง), Trapa 

natans (กระจบั), และ Salvinia cucullata (จอกหหูนทีูมกัเข้าใจผิดว่าเป็นแหน) พบว่าทงัแหนและผกับุ้งมี

อตัราการแปรสภาพเป็นอาหารทีดีและมโีปรตนีสงูเป็น ร้อยละ28 และร้อยละ 32 ตามลําดบั (Kalita et al., 

2007) พชืทงัสองชนิดนีเป็นพืชทีใช้เป็นอาหารสตัว์ได้เป็นอย่างดี โดยแหนแดง (Azolla caroliniana) มี

รายงานวา่ประกอบไปด้วยโปรตีนอยู่ทีระหวา่งร้อย

ละ 19-30 ถือว่าเป็นเฟิร์นลอยนาํทีโตเร็วแต่น่า

เสียดายทีไม่ได้มีอยู่ในการศกึษาทีประเทศอินเดีย  

 

สิงทีต้องระวงัคือไมเ่ก็บพืชเหลา่นีมาใช้มาก

จนเกินไป เพราะจะทําให้มีพืชไมเ่พียงพอต่อการ

นําไปใช้ มีหลกัการทวัๆไปอย่างหนงึ (ภายใต้สภาพที

สมบูรณ์แบบ) คือให้เก็บพืชลอยนําเหล่านีมาใช้โดย

ไมใ่ห้มากเกินครึงของนาํหนกัโดยรวมของพืชต่อ

อาทิตย์ (หรือ 1/7 ของนําหนกัโดยรวมทงัหมดต่อ

หนงึวนั) ซงึเคล็ดลบัอยู่ทีการรักษาพืชเหลา่นีให้อยู่

ในระยะทีเติบโตอยา่งรวดเร็ว ดงันนัจึงควรต้องเฝา้ดู

ว่าวิธีใดจะใช้ได้ผลดีในระบบทีเรามีอยู่ แหนแดงนนัจะทนต่อการเคลือนทขีองนาํได้ดีกวา่แหนเป็ด และ

จอกหหูนนูนัโตเร็วทีสุดแตอ่าจไปแยง่พืนทพีืชอนืได้ 

 

อาหารอัดเมด็ 

ถ้าท่านกําลงัต้องการเลียงสุกรแบบเข้มข้น การใช้อาหารข้นจึงเป็นวิธีหนึงทีควรพิจารณา อย่างไรก็ตาม 

อาหารทมีีขายอยูน่นัมีราคาแพง ในบทความของสาร ECHO Technical Note เรือง “อาหารปลา” (ETN, 

2010) มีอาหารเสริมชนิดตา่งๆทีใช้กนัอย่างแพร่หลาย ได้แก่ รําข้าว เศษข้าวจากการสี ปลวก เศษอาหาร

ในบ้าน รําข้าวโพด และผกัใบเขียวหลายชนิด (Murnyak, 2010) จริงๆแล้วอาหารอดัเมด็นนัไม่มีความ

จําเป็น เพียงแตน่กัการตลาดสร้างภาพว่าอาหารอดัเมด็มีความ “ทนัสมยั” หรือ “เป็นไปตามหลกั

วิทยาศาสตร์” คา่ใช้จ่ายทีเพิมขนึในการจดัการและแรงงานทีต้องใช้ในการทําอาหารอดัเมด็นนัสงูกวา่กําไร

ทีได้จากการเติบโตของหม ู ไมว่่าอย่างไรหมนูนัพอใจและพร้อมจะกินอาหารอะไรกไ็ด้ทีแม้จะเป็นอาหาร

หมกัทีป่นละเอียดเป็นเศษเล็กเศษน้อย 

 

 

 

ภาพท ี8 การเพาะแหนแดงและจอกหูหนูทบ้ีานอโลฮา 



ปัญหาท ีพบกับถัวเหลืองและพืช GMO  

การดําเนินงานทีบ้านอโลฮาจะไม่มกีารใช้ถวัเหลืองเลยเนืองจากผลกระทบของถวัเหลืองทีมีความไม่

ปลอดภยัต่อสขุภาพ ในถวัเหลืองมสีารยบัยงัไฟโตเอสโตรเจนและเอนไซม์ทีเป็นปัญหาตอ่สตัว์เลียงและ

มนษุย์ ข้อมลูทีเกียวข้องกบัถวัเหลืองมบีนัทกึไว้ต่อไปนี: 

1. กรดไฟติกในถวัเหลืองทีมีในปริมาณสูงจะลดการดูดซึมธาตแุคลเซียม, แมกนีเซียม, ทองแดง, 

เหลก็ และสงักะสี กรดไฟติกในถวัเหลืองไมส่ามารถทําให้เป็นกลางได้ไมว่า่จะด้วยวิธีการแช่นํา, 

เพาะเมล็ด, และการเคยีวบนไฟเป็นเวลานาน อาหารทีมีกรดไฟลิกสงูมกัจะก่อให้เกิดปัญหาด้าน

การเติบโตในเดก็ 

2. สารยบัยงัเอนไซม์ทริพซินในถวัเหลืองจะแทรกแซงการย่อยโปรตีนและอาจทําให้เกิดการทํางานที

ผิดปกติของตบัอ่อน ในการทดลองกบัสตัว์ทีกินถวัเหลืองทีมีสารยบัยงัเอนไซม์ทริพซินสง่ผลให้การ

เจริญเติบโตหยุดชะงกั 

3. ไฟโตเอสโตรเจนในถวัเหลือง (เช่น เอสโตรเจนในพืช) จะขดัขวางการทํางานของตอ่มไร้ท่อและอาจ

เป็นสาเหตขุองการเป็นหมนัและกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงทีอยู่ในวยัผู้ ใหญ่ 

4. ไฟโตเอสโตรเจนในถวัเหลืองเป็นตวัต้านไทรอยด์ทีเป็นสาเหตขุองภาวะขาดไทรอยด์และอาจเป็น

สาเหตขุองมะเร็งตอ่มไทรอยด์ สว่นในทารก การกินนมถัวเหลืองมสี่วนทําให้เกิดโรคภูมคิุ้มกนัทาง

ไทรอยด์บกพร่อง 

5. กลุม่วิตามิน B12 ในถวัเหลืองไมส่ามารถดดูซมึได้และยงัทําให้ร่างกายต้องการวิตามิน B12 

เพิมขนึ(Nienhiser, 2003) 

 

จีเอม็โอ (GMO)  หรือ สงิมีชีวิตทีถูกดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified organisms) ถือเป็นปัญหา

เช่นกนั ในการศกึษาเมือไมน่านมานีแสดงถงึความเชือมโยงกนัระหวา่งมะเร็งกบัหมูทีกินถวัเหลืองและ

ข้าวโพดจีเอ็มโอ (Carman, n.d.) เรามผีลผลิตอืนๆอีกหลายอย่างทีสามารถเลือกได้ ดงันนัทีบ้านอโลฮาจึง

หลีกเลียงจีเอ็มโอ  

 

การผลิตอาหารและสูตรอาหารเลียงหมูจากวัตถุดบิในฟาร์ม 

 

การทีเกษตรกรผู้ เลยีงหมูทําการทดลองและจดบนัทึกไว้อย่างละเอยีดจะช่วยให้เกิดการผลติอาหารทีมี

คณุภาพสูงไว้ใช้ได้เอง เกษตรกรในหลายๆประเทศสามารถหาซือสว่นผสมทีใช้ทําอาหารได้ทกุครังที

ต้องการ จึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย แตส่ว่นผสมทีได้จากฟาร์มกจ็ะยิงช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้อีก! ที

บ้านอโลฮา สมาชิกของเรา 2 คนสามารถทําอาหารสดปริมาณ 200 กิโลกรัมภายในเวลาไมถ่งึหนงึชวัโมง 

 



ประโยชน์ของการหมัก 

ประสิทธิภาพในการยอ่ยและอายขุองอาหารสกุรจะเพิมขึนด้วยการทํางานของจลุินทรีย์ทีมีประโยชน์ใน

ระหว่างขนัตอนการผลิต  ผลทีได้จากการศกึษาแสดงให้เห็นว่าการใช้จลุินทรีย์ช่วยเพิมโปรตีนหยาบในเนือ

มะพร้าวแห้งจากร้อยละ 17.24 เป็นร้อยละ 31.22% และมีการพบด้วยว่าคณุสมบตัิของกรดอมิโนถกู

พฒันาให้ดีขนึ (Cruz, 1997)  

 

[หมายเหต:ุ นอกจากการหมกัอาหารปลาแล้ว ทีบ้านอโลฮายังหมกัอาหารสําหรับเลียงไก่ เป็ด และหมเูพือ

ช่วยในด้านความหลากหลายของกลุม่จุลินทรีย์ทีมปีระโยชน์ แตเ่ราไมใ่ช้การหมกัในการทําอาหารเลียงสตัว์

ประเภทววัควาย (บทความเรืองการทําอาหารเลียงสตัว์อืนๆจะจดัทําขึนในสารเอคโค่ เอเชีย ต่อไป)]  

เมอืทําการหมกัอาหารเลียงสตัว์ ต้องใช้สายพนัธุ์จลิุนทรีย์ทีได้รับการรับรองแล้วว่าไมมี่การปนเปือนกบั

จลุินทรีย์ก่อโรคอืนๆ เราใช้ EM-1 ซงึมีขายอยูภ่ายใต้การทดสอบในห้องทดลองและได้รับการรับรองเพือใช้

ในสตัว์นําโดยสํานกังานประมงและทรัพยากรทางนําแห่งฟิลิปปินส์ โดยผลติภณัฑ์ EM-1 นีคิดค้นสตูรโดย 

ดร.เทรุโอะ ฮิหงะ จากมหาวิทยาลยัริวกิว เมอืงโอกินาวา ประเทศญีปุ่ น และมีขายอยู่ในกว่า 100 ประเทศ 

ซงึขณะนปีระเทศไทยมีการใช้ EM-1 มากกว่าประเทศญีปุ่ น  

EM-1 ประกอบไปด้วยเชือทีแข็งแรงของ แลค็โตบาซิลลสั, แบคทีเรียสงัเคราะห์แสง ยีสต์ทีมีประโยชน์ และ

อนืๆ เชือเหลา่นีได้รับอาหารจากนําตาลและคาร์โบไฮเดรต และขณะเดียวกันก็จะสร้างเมตาโบไลท์ ทตุิย

ภูมิ (secondary metabolites) ทีจะช่วยเพิมประเภทของสารอาหารในอาหารสตัว์ ในหนงัสือของผมชือวา่ 

A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics  เป็นคู่มอืและข้อแนะนํา

เกียวกบัเทคโนโลยีของ EM และท่านสามารถหาได้ออนไลน์ที available online as a free PDF download 

ซงึเป็นไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ฟรี 

หรือท่านสามารถหาได้จากร้าน

หนงัสือของเอคโค  

ถ้าหา EM-1 ไมไ่ด้ ก็อาจลองใช้เวย์

จากชีสหรือโยเกิร์ตซงึหาได้จาก

โรงงานในพืนท ีโดยให้เริมจาก

ปริมาณน้อยๆก่อนด้วยการใช้เวย์

ทดแทนในอตัราสว่นเดียวกบัทีใช้ 

EM1 และปรับให้มากขนึถ้ายงัไม่มี

ผลอะไรเกิดขึน การหมกัทีดีควรทํา

ให้มกีลินหวานและเปรียวเมือเวลาผา่นภาพท ี9 เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์กาํลงัตักอาหารทมีีเชือ EMเกบ็ไว้ในถงั
สําหรับใ ส่อาหารทีปิดสนิท ซึงพร้อมจะใ ช้ได้เมือหมักทิงไว้ 2 อาทิตย์ 



ไป 2 อาทิตย์ ถ้ามีกลินเหมน็เนา่เหมือนไข่เนา่ (ซลัไฟด์) หรือเกิดการเน่าเสียขึนอย่านําไปให้หมกูิน เพียงทิง

สว่นทีทําการทดลองแล้วไมไ่ด้ผลนนัเข้าไปในกองปุ๋ ยหมกัแล้วใช้เป็นปุ๋ ยตอ่ไป  

 

อีกทางเลือกหนงึถ้าไมใ่ช้ EM-1 คือการใช้จลุินทรีย์ท้องถิน (Iindigenous Microorganisms หรือ IMOs) ใน

ระบบเกษตรธรรมชาติเกาหลี (KNF หรือย่อมาจาก Korean Natural Farming) ทีบอกว่า “วสัดทุาง

การเกษตรนํามาผสมกบันําตาล เกลือ และสารละลาย IMO” [บก: สําหรับรายละเอียดเพิมเติมในการทํา

และใช้ IMOs สามารถดูได้ที “An Introduction to Asian Natural Farming”  ทีเว็บไซท์ 

ECHOcommunity.org.]  

สูตรส่วนผสมเริมต้น 

ด้านลา่งนีคอืสตูรทีเหมาะสําหรับการเริมต้นในการทําอาหารเลียงสตัว์เอง อยา่ลืมวา่ต้องจดบนัทึกและปรับ

สว่นผสมตามวตัถุดิบทีหาได้ รวมถึงบนัทกึประสิทธิภาพของอาหารสตัว์ทีได้จากฟาร์มของเราเอง! 

ค่าใช้จ่ายนีมาจากสถานทีตงัของเราและอาจแตกต่างกนัไปในทีอนืๆ 

 

รายการอาหาร โปรตีนรวม 
นําหนกั 

 (กก) 

ราคา  

(USD / กก) 
หน่วยโปรตีนรวม* 

ราคา  

(USD) 

รําข้าว D1  14% 50.00 0.30 7.00 15.00 

มะพร้าวป่น 22% 7.50 0.23 1.65 1.73 

ปลาป่น 47% 6.00 0.95 2.82 5.70 

เฟิร์น/ พืชวงศ์ถวัลอยนํา 15% 4.00 0.00 0.60 0.00 

หินปนูสําหรับให้ววั 0% 0.10 0.20 0.00 0.02 

หินฝุ่ นของเกลือแร่ 0% 0.20 0.05 0.00 0.01 

ถ่าน – บดละเอียด 0% 0.20 0.03 0.00 0.01 

ปลาหมกั (FAA) 29% 2.00 0.15 0.58 0.30 

EM & โมลาส อย่างละ100 มล. 0.20 0.20 0.00 0.04 

  70.20  12.65 22.81 

*”หน่วยโปรตีนรวม” หมายถึงโปรตีนรวม (%) ในนาํหนกักิโลกรัม (นาํหนกั x โปรตีนรวม%) 

 

ลําด ับการผสมและปริมาณความชนื 

ก่อนอืนต้องแนใ่จว่าพืนคอนกรีตทีจะทําการผสมอาหารนนัสะอาดและเรียบ เวลาทีหมกัอาหาร ให้ผสม

สว่นผสมแห้งให้เข้ากันก่อน (เช่นรําข้าว, มะพร้าวป่น, ฯลฯ) จากนนัใสพื่ชสดไป (เช่น จอกหหูน,ู แหนแดง, 

และพืชวงศ์ถวั) และใสเ่ศษทีเหลือจากผลผลิตทางเกษตร ให้ส่วนผสมแห้งได้เกาะติดอยู่กบัพืชสด จากนนั

ให้ใส ่EM-1 และกากนําตาลอย่างละ 100 มล.ทีละลายในนํา 10 ลติร  แล้ว เราต้องการให้ปริมาณความชืน

ตารางที 2 อาหารสาํหรับสุกรเลก็ ( ช่วงหย่านมแล้วถึง 18 กก.) 



อยู่ทีระหวา่งร้อยละ 30 และ 50 โดยอาจต้องใสน่ําเพิมเพือให้ได้ความชืนในระดบันี  

 

การทดสอบทีจะหาว่าปริมาณความชืนอยู่ทีร้อยละ 30-50 หรือไมน่นั ทําได้ง่ายๆด้วยวิธี “ทดสอบก้อน

กลม” โดยหยิบอาหารผสมมา แล้วใช้มอืทงัสองข้างปันเป็นก้อนกลมโดยใช้ฝ่ามือทงัสองคลงึเบาๆ ถ้าปัน

ก้อนสว่นผสมให้เป็นก้อนได้ก็แสดงว่ามีความชืนในปริมาณทีพอด ีแตถ้่าปันเป็นก้อนไมไ่ด้แสดงว่าแห้ง

เกินไป ให้คอ่ยๆเติมนําทีละนิด แล้วทดสอบใหม่อกีครัง ถ้าเปียกจนนาํชุ่มออกมาก็แสดงว่าความชืนสูงกว่า

ทีควรเป็นและจะต้องใสส่ว่นผสมแห้งเข้าไปอีกเพือให้ความชืนลดลง และอย่าใสแ่ค่รําข้าวทีเป็นส่วนผสม

แห้งลงไปอย่างเดียวเพราะจะทําให้สตูรมีสดัสว่นเปลยีนไปและลดประสิทธิภาพของอาหารนนั 

 

หลงัจากผสมส่วนผสมทงัหมดให้ได้ปริมาณความชืนทร้ีอยละ 30-50 แล้ว ให้ตกัใส่ถงัและกดให้แนน่โดย

ปิดฝาให้สนิท แล้วหมกัไว้เป็นเวลา 2 อาทิตย์ เพอืจะให้ปริมาณความชืนของส่วนผสมสมําเสมอยิงขนึและ

ได้อาหารทีมคีณุภาพดีกว่าอาหารผสมแบบสด  

 

สูตรอาหารสําหรับสุกรสายพนัธ ุ์ ใหม่ 

เมอืเราทําอาหารเลียงสตัว์เอง จะต้องทําการตวงและชงัส่วนผสมแตล่ะอยา่งให้ตรงตามสตูรและบนัทกึผล

ทีเกิดขึนจากสตูรการทดลองแตล่ะอย่างไว้ ควรแยกหมสู่วนหนงึไว้ให้กินอาหารเหมือนเดิมทีเคยกินอยู่ 

(เพือให้หมกูลุ่มนีเป็นกลุ่มควบคมุ) เพือจะได้เกบ็ไว้เปรียบเทียบ หลงัจากผ่านไปหนงึเดือน ให้เปรียบเทียบ

นําหนกัของหมทีูกินอาหารใหมท่ีทําเองกบัหมกูลุ่มควบคุม  

 

เราขอแนะนําให้ใช้สิงทีมอียู่แล้วในพืนทีและทดลองทีจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุควบคูไ่ปกบัการ

ทดสอบทีสมาํเสมอ การใช้แผ่นตารางทําการจะช่วยในการปรับปริมาณปัจจยัการผลิตและสตูรตา่งๆของ

อาหาร หลงัจากการบนัทกึผ่านไปหลายเดอืน ท่านจะประเมินผลทีได้จากอาหารทีทําเอง เราพบว่าถ้าเรา

ทําสตูรสว่นผสมโดยคํานึงถึงโปรตีนหยาบเป็นหลกั ส่วนทีเหลือก็ไมมี่อะไรน่าเป็นห่วง  

 

ก่อนหน้านีได้มกีารพดูถึงเฟิร์นลอยนําวา่เป็นอาหารสด ทีชว่ยเรืองความหลากหลายด้านชีวภาพ และ

เพือให้เกิดความหลากหลายก็อาจมีการใช้การผสมผสานกนัระหว่างแหนเป็ด แหนแดงและจอกหหูนูเพิม

เข้าไปเพือลดคา่ใช้จ่าย และยงัได้อาหารหมคูณุภาพสงู ลองเรียนรู้ทีจะเพาะเลยีงพืชเหลา่นีเอง เพราะถ้าไป

ซือจะราคาแพงมาก มีสาหร่ายสไปรูไลนา (Cyanobacterium หรือแบคทีเรียทีสงัเคราะห์แสงชนิดหนงึ หรือ

ทีรู้จกัว่าเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมนําเงิน) เป็นอีกทางเลือกหนงึแทนเฟิร์นลอยนํา กว่าร้อยละ 30 ของการ

ผลิตสาหร่ายสไปรูไลนา ในโลกนี มีไว้เพือใช้เป็นอาหารของสิงมีชีวิตทีไม่ใช่มนษุย์ (Belay et al., 1996) ได้

มีการศกึษาทางเลือกอืนๆด้วยและผลทีได้ก็มีทงัดีและไม่ดี รวมถึงผกัตบชวาในประเทศไนจีเรีย (Igbinosun 



et al., 1988) แตผ่มขอไม่แนะนําให้ทดลองกบัผกัตบชวาเพราะผมได้ทดลองแล้วและได้ผลไม่ดีเท่าไร แต่

ถ้าคณุได้ทําการทดลองกบัผกัตบชวาและได้ผลดีขอความกรุณาสง่ผลการทดลองมาให้ผมด้วย!  

 

วิตามินและเกลือแร่ 

หินฝุ่ นหรือหินทีถูกบดให้ป่นจากโรงโมห่ินจะมี

ระดบัปริมาณของเกลือแร่ทีจะทดแทนการขาด

เกลือแร่จากพืชหรือเฟิร์นลอยนําได้ (Murnyak, 

2010)  แตท่ีทีเราอยู่ไมมี่หินนี เราจงึใช้มะรุมทีปลกู

แบบออร์แกนิคในปริมาณร้อยละ 1 จากนําหนกั

ของอาหารทีจะผสม  หรืออาจใช้หินปนูบดสําหรับววั

หรือควายทีหาซอืจากร้านขายวสัดทุางการเกษตร นํามาใสเ่พิมด้วยก็ได้เพือส่งเสริมการเตบิโตของกระดูก 

โดยเฉพาะกบัหมรูะยะให้นมลกู  

 

ตารางการให้อาหารสุกรและการปรับโปรตีน 

โปรตีนเป็นส่วนทีราคาแพงในการเลียงหมแูบบเข้มข้น และไมค่วรใช้เกินความจําเป็น ถ้าไมม่ีการตดัพืชสด

และพืชตระกลูถวัไปให้หม ูก็ให้ปฏิบตัิตามตารางแผนการลดโปรตีนตามระยะการเตบิโตของหมเูพือลดการ

ใช้อาหารราคาแพง (รูปที 11) ทางเราได้ปฏิบตัิตามคูม่ือโภชนาการสกุรทีมีใช้กนัอยู่แพร่หลายจาก

มหาวิทยาลยัมซิซูรี University of Missouri (Rea, 1993) หมมีูความต้องการโปรตีนปริมาณต่างกนัไปตาม

ระยะการเจริญเตบิโต การประหยดัค่าใช้จ่ายให้ได้มากทีสดุคือการตดัโปรตีนทีมีราคาแพงทีสดุออกไปเมือ

มีการปรับระดบัโปรตีนทีหมตู้องการได้แล้ว ในกรณีของเรา ปลาป่นมีราคาแพงมากทีสดุและเป็นส่วนทีเรา

จะจํากดัให้ลดลงให้เหมาะสมกบัปริมาณความต้องการในระยะการเติบโตของหม ูอาหารสตูรเริมต้น 

(ตารางที 1) จะใช้ตงัแตห่มหูย่านมจนหมูนําหนกั 18 กก. ซงึประกอบไปด้วยโปรตีน 18% (ตารางที 2) 

อาหารทมีีโปรตีนสงูนีจะลดภาวะการเติบโตหยุดชะงกัในระยะแรกเริม จากนนัปริมาณโปรตีนจะลดลงที 

16% สําหรับหมใูน “ระยะเติบโต” (18-50 กก.) โดยระยะนีเราจะลดปลาป่นไป 3 กก. และสําหรับการเลียง

หมแูบบประหยดักว่านนั หม ู“ระยะสดุท้าย” (50 กก.ถงึสง่ตลาด) ต้องการโปรตีนหยาบเพียง 14% โดย

อาหารในระยะสดุท้ายนีสามารถปรับได้ด้วยการลดปลาป่นในสตูรลงอกี 2 กก.และสว่นผสมอนืๆยงั

เหมือนเดิม การทําอาหารหมกัให้หมเูองจากผลผลิตของฟาร์มสามารถช่วยประหยดัค่าใช้ได้มากกว่าและ

ทําให้หมมีูสขุภาพดีกว่าการใช้อาหารทีซือมา (ตารางที 2) 

 

ทีบ้านอโลฮา เราเลือกทีจะใช้สตูรอาหารเริมต้นให้กบัหมตูลอดอายขุองมนั แตล่ดโปรตีนโดยเพิมปริมาณ

พืชสดทีมีอยู่ ในภาพที 11 คือตารางแสดงระยะการเตบิโตของหมทีูฟาร์มของเรา โดยหมทีูเพิงหยา่นมเรา

อาหาร 
โปรตีน
รวม 

ราคาUSD 
/ กระสอบ 
50 กก. 

ราคาUSD / 
กก. 

อาหารทีซือมา  18.00% 35.00 0.70 

 

อาหารสกุรเล็ก 

(ตารางที 2) 

18.02% 16.21 0.32 

 

ตารางที 3 ราคาเปรียบเทียบของอาหารสุกรเลก็ 



ยงัไมใ่ห้กินพืชสดทีตดัมา แตเ่มอืเริมโตเต็มวยัเราจะให้พวกมนักิน “อาหารฟรี” ทีได้จากฟาร์มไม่ว่าจะเป็น

เศษวสัดเุหลือจากผลผลิต หญ้าและพืชวงศ์ถวัทเีราตดัมาให้ 

  

การใหอ้าหารสกุรในระยะตา่งๆ 

 
ระยะเวลา 

 
อาหารหมกั EM 

เศษเหลอืจากผลผลติ 
พชืสดทตัีดแลว้นํามาเลยีง 

ปรมิาณของ EM  
ในแต่ละวัน 

0-45 วัน (จนหยา่นม) กอ่นหยา่นม - เต็มท ี(จนถงึ 5 โมงเย็น) 

46 วัน – 18 กก. ชว่งสกุรเล็ก 12.00 ถงึ เทยีง เต็มท ี(จนถงึ 5 โมงเย็น) 

18-50 กก. ชว่งสกุรรุ่น วันละ 3 ครัง 1-2 + กก. 

50 กก. ชว่งสกุรขนุ เต็มท ี 1 กก. 

    

สกุรแม ่ ระยะดํารงชพี วันละ 3 ครัง 2-3 กก. 

สกุรแม ่ ระยะตงัครรภ ์ เต็มท ี 3 กก. 

สกุรแม ่ ระยะใหน้ม เต็มท ี 3+ ½ กก./ลูกหมหูนงึตวั 

 

 

 

สรุป 

การเลียงสกุรในพืนทขีนาดเลก็สามารถจดัการได้ด้วยการรู้จกัใช้สิงทีปลกูเองและวตัถุดบิทีหาได้ในฟาร์ม 

การวางแผนล่วงหน้าไว้สองอาทิตย์จะช่วยรับรองว่าจะมีอาหารหมกัทีมปีระโยชน์รอไว้ใช้อยู่เสมอ ยิงมี

วตัถุดบิทมีีคณุภาพมากไว้ใช้ตลอดระยะการเลียงจนถึงการส่งตลาด  เราก็จะมีกําไรเพิมขนึเนืองจากต้นทนุ

ทีใช้น้อยลง 
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