
สารเอคโค เอเชยี  
ภาคพเิศษส าหรบัสาร Echo Development Notes 
ฉบบัที ่28 เดอืนกรกฏาคม 2016 

 

อาหารเลีย้งสตัวท์ ีผ่ลติจากวตัถดุบิในฟารม์: การท าอาหารไก ่
โดย  คที มคิเคลิสนั (Keith Mikkelson) ผูอ้ านวยการบรหิารบา้นอโลฮา ปาลาวนั ประเทศฟิลปิปินส ์
 

[บก.: คณุคที มคิเคลิสนั เคยท าการเกษตรยัง่ยนืทีบ่า้นเด็กก าพรา้ ชือ่วา่บา้นอโลฮาทีเ่มอืงปวยรโ์ต ปรนิเซซา 
ประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นเวลา15 ปี โดยไดท้ าการผลติอาหารทีอ่ดุมไปดว้ยคณุคา่ทางโภชนาการและผลติไดจ้าก
วัตถดุบิในฟารม์ใหก้บัเด็กก าพรา้และคนในพืน้ทีไ่ดรั้บประทาน เอคโค เอเชยีมโีอกาสพเิศษทีไ่ดไ้ปเยีย่มคณุคที และ
ครอบครัวทีบ่า้นอโลฮา รวมถงึในชว่งทีไ่ดจั้ดการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการผลติอาหารทีย่ัง่ยนืทีเ่อคโคเอเชยี
ฟิลปิปินสเ์ป็นผูม้สีว่นรว่มจัดขึน้ทัง้สองครัง้ บา้นอโลฮามผีลผลติเป็นทีน่่าประทับใจมากภายใตพ้ืน้ทีข่นาดเล็กและใช ้
ปัจจัยการผลติทีม่าจากภายนอกนอ้ยมาก คณุคทีเป็นผูท้ีใ่จกวา้งและแบง่ปันประสบการณ์รวมถงึความรูใ้หก้บัผูม้า
เยอืนและกบัเครอืขา่ยเอคโคอยูเ่สมอ ในสารเอคโคเอเชยีฉบยัที ่20 คณุคทีไดเ้ขยีนเกีย่วกบัอาหารหมทูีผ่ลติจาก
วัตถดุบิในฟารม์ และในบทความฉบบันี ้คณุคทีจะแบง่ปันพืน้ฐานบางอยา่งส าหรับการผลติอาหารไกด่ว้ยวตัถดุบิจาก
ฟารม์ ซึง่แนวคดิในบทความเหลา่นีค้อืเพือ่ลดปัจจัยการผลติทีต่อ้งซือ้เขา้มาในฟารม์ เพือ่ประหยดัเงนิทนุและเพือ่
เลีย้งไกแ่บบยัง่ยนืมากขึน้] 
 

 
ค าน า  
ความอดุมสมบรูณ์ทีเ่กดิขึน้ในฟารม์ท าให ้
เกดิระบบการเกษตรทีย่ัง่ยนืมากขึน้ เศษ
วัสดจุากผลผลติและมลูสตัวเ์ป็นสว่นของ
วงจรธาตอูาหารส าหรับพชืและชว่ยลด
ตน้ทนุดว้ยการใชปุ้๋ ยหมกั, การเลีย้ง
ไสเ้ดอืน, การท าปุ๋ ยโบกาช ิ และ/รวมถงึ
ปุ๋ ยพชืสด นอกจากนัน้อาหารทีไ่ดจ้าก
วัตถดุบิในฟารม์ยงัสามารถลดคา่ใชจ้า่ยได ้
ถา้เกษตรกรมกีารจัดการและใชท้รัพยากร
ทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
โดยเฉพาะไกนั่น้เป็นสตัวท์ีม่คีา่ใชจ้า่ยที่
สงูมากในการเลีย้งในพืน้ทีข่นาดเล็กถา้
ตอ้งเลีย้งดว้ยอาหารทีซ่ ือ้มา ในสารเอค
โคเอเชยีนี ้เราจะพจิารณถงึทางเลอืกอืน่ที่
จะน ามาใชเ้ป็นอาหารส าหรับไกแ่ละอาจ
รวมถงึสตัวปี์กอืน่ๆ 
 
สว่นผสมของอาหารไกจ่ะตา่งกนัไปตามพืน้ทีท่ีม่กีารเลีย้งไกท่ั่วโลก การเลอืกนัน้มกัจะขึน้อยูก่บัวา่มอีะไรใหเ้ลอืก 
คณุภาพเป็นอยา่งไรและราคาเทา่ไร ในขณะทีก่ารใชว้ัตถดุบิอืน่ๆตอ้งค านงึถงึหลักการทางวทิยาศาสตร ์เชน่โปรตนี
หยาบหรอืโปรตนีทีย่อ่ยได ้ประโยชนด์า้นโภชนาการของวัตถดุบิเหล่านีย้งัไมไ่ดม้กีารวจัิยทีแ่น่นอนหรอืแน่ชดั ไกนั่น้
เป็นสตัวท์ีก่นิทัง้พชืและสตัวเ์ป็นอาหารและเตบิโตไดด้ดีว้ยการเลีย้งแบบปลอ่ย เลีย้งในกรง หรอืแมแ้ตใ่นสภาพพืน้ที่
ป่าทีไ่มจ่ ากดับรเิวณไว ้ในบทความนี ้ผมจะแบง่ปันวธิกีารทีจ่ะใชว้ัตถดุบิจากฟารม์ใหม้ากทีส่ดุในการท าอาหารไกท่ี่
เลีย้งแบบปลอ่ย โดยจะใชอ้าหารทีเ่ป็นธรรมชาตทิีส่ดุเทา่ทีจ่ะหาไดต้ามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มทีม่อียู ่
จากนัน้จะอธบิายถงึการท าใหอ้ตัราอาหารเขม้ขน้ขึน้ในกรณีทีค่ณุมพีืน้ทีท่ีไ่มม่ากทีใ่หไ้กไ่ดอ้อกก าลังกายหรอืตอ้ง
เลีย้งไกไ่วใ้นกรงหรอืในพืน้ทีจ่ ากดั  

ภาพที ่1: ไกม่คีวามสุขทีบ่า้นอโลฮา 

 



การเลีย้งแบบปลอ่ยในทุง่หญา้ 
ทุง่หญา้นีอ้าจเป็นอะไรก็ไดต้ัง้แตพ่ชืตระกลูถั่วทีข่ ึน้แบบหนาแน่นและหญา้ชนดิตา่งๆ ไปจนถงึพืน้ทีท่ีม่วีชัพชืขึน้เป็น
หยอ่มๆ การน าไกอ่อกไปใหพ้บกบัแสงแดดเป็นวธิทีีด่ทีีจ่ะเสรมิวติามนิดใีหไ้กม่สีขุภาพดแีละเพือ่ปรมิาณสารอาหาร
ในไขแ่ละในเนือ้ไก ่เราไมต่อ้งการไกท่ีถ่กูขงัไวโ้ดยไมโ่ดนแสงแดดและมชีวีติอยูแ่ตใ่นทีม่ดื!  
 
ปัญหาหนึง่ของการเลีย้งสตัวแ์บบธรรมชาตใินเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตค้อืการป้องกนัไกพ่วกนีจ้ากศตัร ูในทุง่หญา้
หรอืในป่าทีอ่าจมอีาหารและแมลงมากมายทีใ่หโ้ปรตนีแตก่็จะมคีวามเสีย่งเรือ่งของศัตรใูนธรรมชาตหิรอืแมแ้ตข่โมย  
กรงไกแ่บบเคลือ่นยา้ยไดเ้ป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะปกป้องไกไ่มใ่หส้ญูเสยีไปได ้กรงไกน่ีอ้อกแบบส าหรับฝงูไกข่นาดเล็ก เชน่
กรงทีเ่รามขีนาด 1.2 ม. x 3 ม. เหมาะส าหรับไกเ่นือ้ 10 ถงึ 15 ตัว แตถ่า้เป็นไกไ่ขก่็ใหม้จี านวนไกเ่พยีงครึง่เดยีว
ของไกเ่นือ้  ในกรงไกแ่บบเคลือ่นยา้ยไดน้ีจ้ะมภีาชนะใสน่ ้าและอาหารอยู ่โดยเราจะยา้ยกรงนีว้ันละครัง้หรอืสองครัง้ 
ขึน้อยูก่บัความหนาแน่นของไกแ่ละขนาดของไก ่กรงมนี ้าหนักเบาพอทีจ่ะยา้ยดว้ยคนๆเดยีว (ภาพที ่2) เราพบวา่ลอ้
มกัจะกลายเป็นปัญหาในพืน้ทีข่องเมอืงปาลาวันทีเ่ป็นเนนิเขา จงึไดอ้อกแบบ “กรงลากเลือ่นอโลฮา” เป็นอกี
ทางเลอืกหนึง่แทนการใชล้อ้ (ภาพที ่3) 
 
ขณะท าการยา้ยกรงไก ่ควรดันจากดา้นหลังเพือ่ไมใ่หก้รงทับไก ่ไกม่กัจะวิง่หนเีมือ่ถกูรบกวน ดังนัน้ถา้เราดงึกรงจาก
ดา้นหนา้ ไกจ่ะวิง่ไปอยูด่า้นหลังและอาจไดรั้บบาดเจ็บ  

 
ในพืน้ทีข่นาดใหญข่ึน้ อาจมกีารตดิตัง้ตาขา่ยไฟฟ้าทีใ่ช ้

พลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ป้องกนัศัตรขูองไก ่Harvey 
Ussery ไดเ้ขยีนไวใ้นบทความ“Managing Poultry on 
Pasture with Electronet (การจัดการเลีย้งไกแ่บบ
ปลอ่ยธรรมชาตดิว้ยตาขา่ยไฟฟ้า)” วา่ “อาหารทีม่ชีวีติ
ที[่ไก]่กนิ ไมว่า่จะเป็นตน้ออ่นของพชื, เมล็ดพชื, 
ไสเ้ดอืน, หอยทาก และแมลง ลว้นเป็นอาหารคณุภาพที่
อาหารส าเร็จรปูไมส่ามารถเทยีบได”้  (Ussery, 2005) 
คณุอาจสงสยัวา่จะดดัแปลงใชรั้ว้ไฟฟ้าทีใ่ชก้บัวัวมาใช ้

กบัไกไ่ดห้รอืไม ่ทีบ่า้นอโลฮาเราตดิตัง้ทีช่ารต์พลังงาน
แสงอาทติยไ์วใ้นแผงควบคมุดว้ยแบตเตอรีเ่พือ่ใชเ้ป็นรัว้
ไฟฟ้ากัน้วัวหรอืควายไว ้รัว้นีม้ขี ึน้เพือ่การจัดการวาง
แผนการเล็มหญา้ของววัหรอืควาย รัว้ไฟฟ้ามกัจะมไีว ้
เฉพาะส าหรับสตัวแ์ตล่ะประเภท ดังนัน้เราตอ้งแน่ใจวา่ 

 
 
 
 

รัว้ทีใ่ชน้ีเ้ป็นส าหรับไกห่รอืสตัวปี์กโดยเฉพาะ เราไมข่อแนะน าใหเ้อารัว้ไฟฟ้าส าหรับวัวหรอืควายมาใชก้บัไก ่แตเ่รา
อยากแนะน าใหใ้ชต้าขา่ยไฟฟ้า (Electronet) ทีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับสตัวปี์ก 
 
ถา้คณุไมส่ามารถจดัการใหม้ไีฟฟ้าในพืน้ทีข่องคณุได ้อยา่งนอ้ยกค็วรใหไ้กม่พีืน้ทีส่ าหรับออกไปคุย้เขีย่ อาจเป็น
พืน้ทีข่นาดเล็กทีก่ัน้รัว้ไวเ้พือ่ใหไ้กป่ลอดภยัจากศตัรแูละมแีสงแดดทีพ่อดใีหก้บัไก ่พืน้ทีคุ่ย้เขีย่นีส้ามารถตดัพชื
และ/หรอืพชืชนดิตา่งๆมาใสไ่วแ้ละน าวัตถดุบิเหลอืใชจ้ากสวนมาใสไ่วใ้หไ้กไ่ดก้นิดว้ย ผมมเีพือ่นทีป่ระเทศดไูบทีใ่ช ้

หญา้จากสนามหญา้ทีต่ัดแลว้มาเป็นอาหารเสรมิและเป็นวัสดรุองพืน้กรงไกด่ว้ย ถา้มองหาดีๆ คณุจะพบวา่ม ี“เศษสิง่
เหลอืใช”้มากมายทีส่ามารถน ามาเป็นอาหารไกไ่ด!้   
 
ถา้จะใหด้กีวา่นัน้ควรมพีืน้ทีข่นาดใหญใ่หไ้กไ่ดห้าอาหาร ในประเทศฟิลปิปินส ์เราปลกูถัว่เขยีว (เมล็ดหาไดจ้าก
ธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโค เอเชยี) เป็นการปลกูพชืหมนุเวยีนส าหรับคลมุหนา้ดนิ เราพยายามปลกูใหไ้ดถ้งึระยะทีจ่ะ
ใชเ้ป็นอาหารสตัวแ์ละปลอ่ยใหถ้งึระยะออกดอกแลว้จงึปลอ่ยไกเ่ขา้ไปกนิกอ่นทีจ่ะเกดิฝักถัว่ ถา้คณุตอ้งการปลกูเพือ่

ภาพท ี2: กรงลากเลือ่นมนี า้หนกัเบาพอทีจ่ะ
ยา้ยไดด้ว้ยคนคนเดยีว 

 

ภาพที ่3: กรงลากเลือ่นอโลฮาเป็นอกี
ทางเลอืกหนึง่ของกรงทีไ่มม่ลีอ้ 

ดา้นขา้ง 

ดา้นหนา้ 
ไกเ่นือ้ 3-6 ตัว /ตร.ม. 

สงูจากพืน้ ½” 



เก็บฝักถัว่ก็สามารถท าได ้แตส่ารอาหารในระยะนัน้จะมนีอ้ยกวา่ในระยะออกดอก เมือ่พืน้ทีห่นึง่หมดไปแลว้ กปิ็ดกัน้
ไวเ้พือ่ปลกูทดแทน และน าไกไ่ปปลอ่ยใหห้าอาหารในพืน้ทีใ่หม ่ผมแนะน าวา่ควรมพีืน้ทีแ่บบนีไ้วป้ระมาณ 3 แปลง
หรอืมากกวา่นัน้ถา้มพีืน้ทีก่วา้งพอ 
 

การคุย้เขีย่  
อาหารเสรมิจากการคุย้เขีย่อาหารกนิของไกอ่าจไดม้าจากการโรยเมล็ดธัญพชืไวต้ามพืน้ แปลงทีจ่ดัไวใ้หไ้กอ่อกมา
เดนิหาอาหาร เกษตรกรสว่นใหญจ่ะท าเสยีงเรยีกพเิศษเพือ่ใหไ้กไ่ดย้นิเพือ่จะมากนิอาหารเสรมินี ้โดยโยนไปบน
หญา้หรอืโปรยลงบนพืน้ทีม่หีญา้หรอืใบไมอ้ยู ่(เพือ่เพิม่การถา่ยเทอากาศขณะทีไ่กคุ่ย้เขีย่หาเมล็ด) การใหอ้าหาร
เสรมิแบบนีจ้ะกระตุน้ใหไ้กคุ่ย้เขีย่หาอาหารและท าใหไ้กเ่ดนิไป
ยงัทีท่ีอ่าจยงัไมเ่คยไปเดนิหาอาหาร นอกจากนีจ้ะชว่ยท าให ้
เกษตรกรนับจ านวนไกท่ีม่อียูไ่ด ้ 
 
เมล็ดขา้วโพดบดเป็นอาหารเสรมิทีน่ยิมใชก้นัในพืน้ทีส่ว่นใหญ ่
แตม่กัจะมรีาคาแพง จรงิๆแลว้ในหลายพืน้ทีนั่น้มถีั่ว เมล็ดธัญพชื
ตา่งๆทีช่ว่ยในการเตบิโตและท าใหไ้กม่สีขุภาพทีด่ ีตัวเลอืก
อาหารเหลา่นีม้ไีมจ่ ากดั เพราะไมว่า่ทีใ่ดทีม่กีารเลีย้งไกอ่ยูท่ั่ว
โลก เกษตรกรสามารถทดลองใชอ้าหารเสรมิมากมาย ไมว่า่จะ
เป็นขา้วโพดบด, ถัว่พลิ,ี ถัว่เขยีว, ถั่วแดง, ถั่วลสิง, ฯลฯ เมือ่ตอ้ง
เลอืกอาหารทีจ่ะใหไ้กคุ่ย้เขีย่กนิ ใหเ้ลอืกอาหารทีส่ามารถใชม้อื
โปรยกระจายไดท้ัว่ เป็นอาหารทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่และราคาถกู  

 
 

ประโยชนข์องการเลีย้งไกแ่บบใหก้นิหญา้ 
วธิทีีป่ระหยดัและงา่ยทีส่ดุในการเลีย้งไกค่อืการจัดพืน้ทีท่ีม่หีญา้หรอืใหไ้กไ่ดก้นิอาหารจากพชืสเีขยีวทีต่ดัมาให ้
แหลง่โปรตนีตา่งๆทีไ่ดจ้ากฟารม์เชน่แหนแดงหรอืหนอนแมลงวันลาย สามารถน ามาใชเ้พือ่เสรมิอาหารทีเ่ป็นหญา้
หรอืพชืสเีขยีวได ้
 
ไกท่ีก่นิหญา้จะใหส้ารอาหารมากมายทีเ่ป็นประโยชนไ์ดแ้ก:่ 

 มไีขมนัทีม่วีติามนิชนดิละลายในไขมนั (A, D, E, K) มากกวา่ 
 ในไขมนัจะมกีรดไขมนั Conjugated Linoleic Acid (CLA) มากกวา่ ซึง่เป็นสารชว่ยตา้นมะเร็งและชว่ยในการลด

น ้าหนัก 
 มเีกลอืแรม่ากขึน้ – พบในไขมนัเป็นสว่นใหญ ่

 หากใหพ้วกเมล็ดธญัพชืนอ้ยลงและพชืสเีขยีวมากขึน้ รวมถงึใหพ้วกแมลง ปลาป่น มะพรา้วป่น ฯลฯ อตัราสว่น
ของกรดไขมนัโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ในไกท่ีเ่ลีย้งดว้ยหญา้จะมคีวามใกลเ้คยีงกบัอาหารทีค่นบรโิภคใน
สมยักอ่นมากกวา่และมปีระโยชนต์อ่สขุภาพของผูบ้รโิภคมากกวา่การบรโิภคไกท่ีเ่ลีย้งแบบสมยัใหม ่สตัวท์ีเ่ลีย้ง
ดว้ยเมล็ดธญัพชืจะมรีะดับของกรดไขมนัโอเมกา 6 ทีส่งูเกนิไป แตแ่ทนทีเ่ราจะเพิม่กรดไขมนัโอเมกา 3 ไวใ้น
อาหารไก ่เราสามารถลดกรดไขมนัโอเมกา 6 ดว้ยการลดปรมิาณธญัพชืและใชแ้มลงกบัปลาป่นแทนเพือ่เกดิ
ความสมดลุทางโภชนาการ ดร. Weston Price พบวา่อตัราสว่นทีเ่กอืบเทา่กนัของกรดไขมนัโอเมกา3/6ใน
อาหารของมนุษย ์เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุควรมคีา่โดยรวมแลว้ไมเ่กนิ 5-6% ของไขมนัทีบ่รโิภคเขา้ไปเป็น
แคลอรี ่(ภาพที ่5) (Fallon et al., 2000) เพือ่ใหค้ณุภาพของเนือ้, ไข ่และไขมนัมคีวามสมดลุส าหรับการ
บรโิภคของมนุษยแ์ละสขุภาพทีด่ขีองไก ่เราจงึจ าเป็นตอ้งรักษาสมดลุของกรดไขมนัโอเมกา 3 และ 6 ในอาหาร
ทีใ่ชเ้ลีย้งไก ่

ภาพที ่4: ตวัอยา่งอาหารส าหรบัใหไ้กคุ่ย้
เขีย่กนิทีม่อียูใ่นตลาดเมอืงปาลาวนั 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การผลติอาหารไกจ่ากวตัถดุบิทีไ่ดจ้ากฟารม์ และสตูรอาหาร  
เกษตรกรผูเ้ลีย้งไกจ่ะสามารถผลติอาหารคณุภาพสงูไดเ้องจากการลองผดิลองถกูและการจดบนัทกึอยา่งละเอยีด ใน
หลายๆประเทศเกษตรกรสามารถหาซือ้สว่นผสมส าหรับท าอาหารทีร่าคาถกูได ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม สว่นผสมทีไ่ดจ้าก
ฟารม์จะยิง่ท าใหอ้าหารไกม่รีาคาถกูลงไดอ้กีมาก! ทีฟ่ารม์ของเรา คนสองคนสามารถผลติอาหารเปียกปรมิาณ 200 
กโิลกรัมไดภ้ายในเวลาไมถ่งึชัว่โมง วัตถดุบิหลายอยา่งสามารถน ามาใชเ้พือ่ใหไ้ดอ้ตัราสว่นทีส่มดลุ ค าแนะน าทีด่ี
ทีส่ดุทีผ่มพอจะใหไ้ดค้อืการปรับไปตามสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูแ่ละดวูา่มอีะไรบา้งทีร่าคาถกู (หรอืฟร!ี) อยา่จ ากดั
ตัวเลอืก แตใ่หล้องศกึษาดหูลายๆอยา่ง ตอ่ไปนีผ้มจะอธบิายถงึสว่นผสมตา่งๆทีห่าไดใ้นเขตพืน้ทีเ่อเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้
 

เฟิรน์ลอยน า้และแหน เป็นอาหารทางเลอืกอยา่งหนึง่ 
เฟิรน์ลอยน ้าและพชืน ้าหลายชนดิมโีปรตนีสงู พชืน ้า
เจรญิเตบิโตไดด้ใีนบอ่หรอืสระทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์พอทีจ่ะ
เลีย้งใหม้นัเจรญิเตบิโตได ้พชืน ้านีส้ามารถน าไปท าเป็นอาหาร
ไกแ่ละเป็นอาหารเสรมิราคาถกูทีด่ยีอดเยีย่มถา้ตอ้งซือ้อาหาร
หลกัมาในราคาแพง เฟิรน์ลอยน ้าเชน่ แหนแดง (Azolla spp.) 
และจอกหหูนู (Salvinia spp.) สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
มากถา้มกีารเพาะและเก็บเกีย่วทีม่ปีระสทิธภิาพ (ภาพที ่6) สว่น
แหนหรอืแหนเป็ด (มสีายพันธุต์า่งกนัไป) สามารถน ามาใชไ้ด ้
ดว้ย สตัวพ์วกหมแูละสัต้วปี์ก (ทีก่นิทัง้พชืและสตัว)์ มกัชอบกนิ
พชืเหลา่นีเ้ป็นจ านวนมากเมือ่เราเอาใหเ้ป็นอาหาร มวีธิกีารอืน่ๆ
ในการเพาะเลีย้งพชืเหลา่นีอ้กีไดแ้ก ่การแยกเพาะเลีย้งเฉพาะ
พชืเหลา่นีใ้นบอ่, ในภาชนะหรอืรางน ้า หรอืในแพทีม่ตีาขา่ยกกั
ไวใ้นบอ่เดยีวกบัทีม่กีารเลีย้งปลา อยา่ลมืวา่ อาหารไมว่า่จะเป็น

อะไรก็ตามทีเ่ตบิโตภายในบอ่เลีย้งปลาจะตอ้งแยกกนัออกไวเ้ป็นอยา่งดจีากปลา ไม่เชน่นัน้ปลาจะไปกนิจนเกนิ
ปรมิาณทีต่อ้งการจนหมดไมม่เีหลอื ในภาพที ่6 ปลาจะอยูใ่นบอ่แยกตา่งหาก และแหนแดงเจรญิเตบิโตจาก
สารอาหารและน ้าทีม่เีครือ่งป๊ัมสง่มาจากปลาและวนกลบัไปหาปลาเป็นน ้าทีส่ะอาดและเต็มไปดว้ยออกซเิจน [หมาย

 
ภาพที ่5: “กรดไขมนัจ าเป็นในโภชนาการแบบด ัง้เดมิและแบบสมยัใหม”่ โดย Sally Fallon Morrell 
ประธานมูลนธิ ิWesten A. Price Foundation ทีม่าของขอ้มูล: Weston A. Price Foundation, 

“Traditional Diets and the Oiling of America” series “Traditional Diets III” 
presentation 

 

แบบสมัยใหม่ แบบดัง้เดมิ 

ภาพที ่6 การเพาะแหนแดงและจอกหหูนูที ่
บา้นอโลฮา 

 



เหตจุากบรรณาธกิาร: ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเ้ฟิรน์ลอยน ้าและแหนเป็ดเป็นอาหารปลาและอาหารหมสูามารถดู
ไดท้ีส่ารเอคโคเ่อเชยี ฉบบัที ่20 และ 25] 
 
ในประเทศอนิเดยี ไดม้กีารทดลองเพือ่เปรยีบเทยีบ Lemna minor (แหน), Ipomoea reptans (ผักบุง้), Trapa 
natans (กระจับ) และ Salvinia cuculata (จอกหหูนูทีม่กัเขา้ใจผดิวา่เป็นแหน)  ผลทีไ่ดค้อื ทัง้แหนและผักบุง้มี
อตัราการแปรสภาพเป็นอาหารทีด่แีละมโีปรตนีสงูเป็น รอ้ยละ28 และรอ้ยละ 32 ตามล าดับ (Kalita , 2007) พชืทัง้
สองชนดินีเ้ป็นพชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีผมเสยีดายวา่น่าจะมแีหนแดงรวมอยูใ่นการศกึษานีด้ว้ย เพราะ
ถอืเป็นเฟิรน์ลอยน ้าทีโ่ตเร็วและมรีายงานวา่ประกอบไปดว้ยโปรตนีอยูท่ีร่ะหวา่งรอ้ยละ 19-30  
 
อกีอยา่งทีต่อ้งระมดัระวังคอืการไมเ่ก็บพชืเหลา่นีม้าใชม้ากจนเกนิไป ทัง้นีเ้พือ่เป็นการรักษาสภาพการเพาะเลีย้งปลา
แบบยัง่ยนื  มหีลักการทัว่ๆไปอยา่งหนึง่ (ภายใตส้ภาพทีส่มบรูณ์แบบ) คอืใหเ้ก็บพชืลอยน ้าเหลา่นีม้าใชโ้ดยไมใ่ห ้
มากเกนิครึง่ของน ้าหนักโดยรวมของพชืตอ่อาทติย ์(หรอื 1/7 ของน ้าหนักโดยรวมทัง้หมดตอ่หนึง่วัน) ซึง่เคล็ดลบั
อยูท่ีก่ารรักษาพชืใหอ้ยูใ่นระยะทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็ว ดงันัน้จงึควรตอ้งเฝ้าดวูา่วธิใีดจะใชไ้ดผ้ลดใีนระบบทีม่อียู ่แหน
แดงนัน้จะทนตอ่การเคลือ่นทีข่องน ้าไดด้กีวา่แหนเป็ด และจอกหหูนูนัน้โตเร็วทีส่ดุแตอ่าจไปแยง่พืน้ทีข่องพชือืน่ได ้
จากการศกึษาในระยะเวลา 1 ปี ทีม่กีารวัดผลผลติของแหนแดงในสภาพทีป่ลกูในน ้าแสดงใหเ้ห็นผลผลติในระยะ
ตัง้แต ่310 กรัมถงึ 490 กรัมตอ่วัน โดยขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายอยา่ง 

 
การเลีย้งหนอนแมลงวนัลาย(Hermetia illucens) แบบใหอ้าหารเองอตัโนมตั ิ
เศษอาหารหรอืมลูสตัวส์ามารถน ามาใชใ้นการเพาะเลีย้งหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly (BSF) (Hermetia 
illucens) เพือ่ใชเ้ป็นอาหารเสรมิกบัไกข่องเรา ตัวออ่นของแมลงวันลายนีส้ามารถเตบิโตจากเศษวัสดทุีไ่มต่อ้งใช ้
เงนิทนุมาก หนอนทีไ่ดรั้บการเลีย้งดอูยา่งดจีะหลั่งสารธรรมชาตขิองแมลงวันเรยีกวา่ไซโนโมน (synomone) ซึง่เป็น
สารทีใ่ชส้ือ่สารทางเคมรีะหวา่งสตัวต์า่งชนดิกนั และสารนีจ้ะไปเตอืนแมลงวันชนดิอืน่ใหอ้อกหา่งจากแหลง่อาหาร
เพราะหนอนแมลงวันลายอยูต่รงนัน้กอ่นแลว้ การออกแบบภาชนะทีใ่ชเ้ลีย้งหนอนแมลงวันลายสามารถหาได ้
มากมายทางออนไลน ์ภาชนะนีม้ไีวเ้พือ่ใหห้นอนเตบิโต เมือ่มกีารจัดการทีเ่หมาะสม หนอนทีโ่ตแลว้จะยา้ยจาก
ภาชนะนีไ้ปยงัทางทีล่าดเอยีงขึน้ไป 35º และตกลงไปอยูใ่นภาชนะทีร่องรับไวด้า้นลา่ง ลงไปโดยตรงยงับอ่ปลา 
หรอืในเลา้ไก ่(ภาพที ่7 & 8)  
 

 
 

ภาพที ่7: แผนภาพอปุกรณ์และภาชนะทีใ่ชเ้ลีย้งหนอนแมลงวนัลายทีบ่า้นอโลฮา 

หนอนทีไ่ดร้ับการเลีย้งดอูย่างดจีะหลั่งสาร
ธรรมชาตขิองแมลงวันเรยีกว่าไซโนโมน 
(synomone) ซึง่เป็นสารทีใ่ชส้ือ่สารทาง
เคมรีะหวา่งสัตวต์า่งชนดิกัน และสารนีจ้ะไป
เตอืนแมลงวันชนดิอืน่ใหอ้อกหา่งจากแหลง่
อาหารเพราะหนอนแมลงวันลายอยูต่รงนัน้
กอ่นแลว้ 

การเลีย้งหนอนแมลงวนัลาย

(Hermetia illucens) 

ถังเก็บหนอนที่
คอยเก็บและให ้
อาหารไดเ้อง 

ประโยชนข์องน า้ท ีร่องเก็บได ้
1.สารธรรมชาตใิชไ้ลแ่มลงวนัสกปรก 
2.สารดงึดดูตวัเมยีเพือ่สรา้งโคโลนใีหม ่
3.ปุ๋ ยน ้า (อตัราละลาย 20:1) 

ตอ้งแน่ใจวา่ชัน้รองแข็งแรงและแน่นหนา 

แหลง่อาหารทีเ่พาะเลีย้งเอง 



 

 
ภาพที ่8: อปุกรณ์และภาชนะทีใ่ชเ้ลีย้งหนอนแมลงวนัลายทีบ่า้นอโลฮา 

 

ประโยชนข์องการหมกัตอ่การผลติอาหารสตัวท์ ีใ่ชว้ตัถดุบิทีม่อียูใ่นฟารม์ 
ประสทิธภิาพในการยอ่ยและอายขุองอาหารไกจ่ะเพิม่ขึน้ดว้ยการท างานของจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนใ์นระหวา่งขัน้ตอน
การผลติ  ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่การใชจ้ลุนิทรยีช์ว่ยเพิม่โปรตนีหยาบในเนือ้มะพรา้วแหง้จากรอ้ยละ 
17.24 เป็นรอ้ยละ 31.22 และมกีารพบดว้ยวา่กรดอมโินถกูพัฒนาใหด้ขี ึน้เป็นอยา่งมาก (Cruz, 1997)  
 
อยา่ลมืวา่ไมใ่ชไ่กท่กุตัวทีช่อบอาหารเปียก เราสามารถผสมอาหารทีไ่มผ่า่นขบวนการหมกัไวใ้นตอนเชา้แลว้น าไปให ้
ไกไ่ดท้ันทถีา้ไกไ่มช่อบอาหารหมกัทีม่กัจะมสีภาพเป็นอาหารเปียก นอกจากใชเ้ป็นอาหารไกแ่ลว้ เรายงัสามารถหมกั
อาหารไวใ้หห้ม ูเป็ด และปลาเพือ่เพิม่ความหลากหลายของกลุม่จลุนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชนใ์นอาหารสตัว ์แตท่ัง้นีไ้ม่
แนะน าใหใ้ชอ้าหารหมกัในสตัวเ์คีย้วเอือ้งพวกวัวและควาย (ซึง่จะกลา่วถงึในสารเอคโคเอเชยีในฉบบัตอ่ไป) 
 
เมือ่ท าการหมกัอาหารเลีย้งสตัว ์ควรใชก้ลุม่สายพันธุจ์ลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนท์ัง้แบคทเีรยี ยสีต ์และจลุนิทรยีท์ีไ่ดรั้บ
การรับรองแลว้วา่จะไมม่กีารปนเป้ือนกบัจลุนิทรยีก์อ่โรคอืน่ๆ ทีบ่า้นอโลฮา เราใช ้EM-1 ซึง่มขีายอยูภ่ายใตก้าร
รับรองจากการทดสอบในหอ้งทดลองและไดรั้บการรับรองเพือ่ใชส้ าหรับปศสุตัวแ์ละสตัวน์ ้าโดยส านักงานประมงและ
ทรัพยากรทางน ้าแหง่ฟิลปิปินส ์โดยผลติภณัฑ ์EM-1 นีค้ดิคน้สตูรโดย ดร.เทรโุอะ ฮหิงะ จากมหาวทิยาลัยรวิกวิ 
เมอืงโอกนิาวา ประเทศญีปุ่่ น และมขีายอยูใ่นกวา่ 100 ประเทศ ซึง่ประเทศไทยขณะนีใ้ชผ้ลติภณัฑน์ีม้ากกวา่ใน
ประเทศญีปุ่่ นแลว้! 
 
ผลติภณัฑ ์EM-1 นีป้ระกอบไปดว้ยเชือ้ของ แล็คโตบาซลิลัส, แบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สง ยสีตท์ีม่ปีระโยชน ์และอืน่ๆ 
เชือ้เหลา่นีไ้ดรั้บอาหารจากน ้าตาลและคารโ์บไฮเดรต และขณะเดยีวกนัก็จะสรา้งเมตาโบไลท ์ทตุยิภมู ิ(secondary 
metabolites) ทีจ่ะชว่ยเพิม่ประเภทของสารอาหารในอาหารสตัว ์จลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนห์รอืโปรไบโอตกินีม้ี
คณุประโยชนอ์ยา่งมาก ถา้ตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใช ้EM-1 ทา่นสามารถหาไดจ้ากหนังสอืของผมชือ่
วา่ A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics  เป็นคูม่อืและขอ้แนะน าเกีย่วกบั
เทคโนโลยขีอง EM (ภาษาองักฤษ) และทา่นสามารถหาไดอ้อนไลน ์ซึง่เป็นไฟล ์PDF ดาวนโ์หลดไดฟ้ร ีหรอืทา่น
สามารถหาซือ้ทางออนไลนไ์ดจ้ากรา้นหนังสอืของเอคโค ่
 
ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาผลติภณัฑ ์EM-1 ได ้ใหท้ดลองใชเ้วยจ์ากชสีหรอืจากโยเกริต์ จากโรงงานทีม่อียูใ่นพืน้ที ่
โดยใหเ้ริม่จากปรมิาณนอ้ยๆกอ่นดว้ยการใชเ้วยท์ดแทนในอตัราสว่นเดยีวกบัทีใ่ช ้EM1 และปรับใหม้ากขึน้ถา้ยงัไมม่ี
ผลอะไรเกดิขึน้ การหมกัทีด่คีวรท าใหอ้าหารมกีลิน่หวานและเปรีย้วเมือ่เวลาผา่นไป 2 สปัดาห ์ถา้มกีลิน่เหม็นเน่า
เหมอืน “ไขเ่น่า” (จากซลัไฟด)์ หรอืมรีาด าเกดิขึน้อยา่น าไปใหไ้กก่นิ เพยีงทิง้สว่นทีท่ าการทดลองแลว้ไมไ่ดผ้ลนัน้
ไปในกองปุ๋ ยหมกัแลว้ใชเ้ป็นปุ๋ ยตอ่ไป 

อกีทางเลอืกหนึง่ถา้ไมใ่ช ้EM-1 คอืการใชจ้ลุนิทรยีท์อ้งถิน่ (Iindigenous Microorganisms หรอื IMOs) ในระบบ
เกษตรธรรมชาตเิกาหล ี(KNF หรอืยอ่มาจาก Korean Natural Farming) ทีบ่อกวา่ “วัสดทุางการเกษตรน ามาผสม
กบัน ้าตาล เกลอื และสารละลาย IMO” [บก: ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิในการท าและใช ้IMOs สามารถดไูดท้ี ่“An 
Introduction to Asian Natural Farming”  ทีเ่ว็บไซท ์ECHOcommunity.org. นอกจากนัน้ยงัมหีนังสอื
เกษตรกรรมธรรมชาตแิละหนังสอืการต์นูจากมหาวทิยาลัยแมโ่จท้ีพ่ดูถงึ IMOs ในรายละเอยีดและหาไดท้ีส่ านักงาน

http://members.echocommunity.org/?AsiaTech
http://members.echocommunity.org/?AsiaTech


เอคโค เอเชยี ทีเ่ขยีนทัง้ภาษาไทย, องักฤษ และเขมร และก าลังจะมใีนภาษาพมา่, อนิโดนเีซยี, กะเหรีย่ง, ตา
กาลอ๊ก และจนีกลาง]  

ปลาป่นเป็นแหลง่โปรตนีทีด่อีกีอยา่งหนึง่ มกีารใชป้ลาทะเลป่นหรอืปลานลิป่นหลายแหง่และไดผ้ลด ีการใชป้ลาป่น
โดยทั่วไปแลว้จ ากดัอยูท่ี ่5-10% ในอาหารไก ่แตเ่ราใสม่ากกวา่นัน้ส าหรับอาหารทีเ่ราเอาใหไ้กข่องเรากนิ การ
จัดการเรือ่งอาหารส าหรับไกเ่รานัน้จะใหม้พีวกหญา้ทีป่ลกูไว ้พชืสเีขยีว การคุย้เขีย่ การใหอ้าหาร และใหเ้กลอืแรท่ี่
ไกจ่ะเลอืกเอง โดยค านงึถงึความหลากหลาย ใหไ้กไ่ดเ้ลอืกเองและสรา้งสมดลุในอาหารของมนัเอง ใหไ้กม่กีาร
ปรับตัวตามธรรมชาตหิรอืมสีารอาหารทดแทนในปรมิาณทีเ่หมาะสม อยา่ลมืวา่ปลาป่นนัน้มคีณุภาพแตกตา่งกนัไป
และอาจเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นแหลง่ปนเป้ือนของเชือ้ซาลโมเนลลา่เมือ่น าไปใชเ้ป็นสว่นผสมในอาหารไก ่นอกจากนี ้
ปลาป่นปรมิาณมากในอาหารไกอ่าจท าใหเ้นือ้ไกแ่ละไขไ่กม่รีสชาตเิหมอืนปลาได ้(Ponce et al., 2002) 

 

ปญัหาทีพ่บกบัถ ัว่เหลอืงและพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 
การด าเนนิงานทีบ่า้นอโลฮาจะไมม่กีารใชถ้ัว่เหลอืงเลยเนือ่งจากผลกระทบของถัว่เหลอืงทีไ่มป่ลอดภยัตอ่สขุภาพ 
ในถั่วเหลอืงมสีารยบัยัง้ไฟโตเอสโตรเจนและเอนไซมท์ีเ่ป็นปัญหาตอ่สตัวเ์ลีย้งและมนุษย ์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัถั่ว
เหลอืงมบีนัทกึไวต้อ่ไปนี:้ 

 กรดไฟตกิในถั่วเหลอืงทีม่ใีนปรมิาณสงูจะลดการดดูซมึธาตแุคลเซยีม, แมกนเีซยีม, ทองแดง, เหล็ก และ
สงักะส ี[บก.: สามารถดบูทความ EDN 103 “Phosphorus (and other) Deficiencies in a Diet High in 
Phosphorus,” เกีย่วกบัปัญหาของกรดไฟตกิ]  

 สารยบัยัง้เอนไซมท์รพิซนิในถั่วเหลอืงจะแทรกแซงการยอ่ยโปรตนีและอาจท าใหเ้กดิการท างานทีผ่ดิปกติ
ของตับออ่น ในการทดลองกบัสตัวท์ีก่นิถัว่เหลอืงทีม่สีารยบัยัง้เอนไซมท์รพิซนิสง่ผลใหก้ารเจรญิเตบิโต
หยดุชะงัก  

 กราไฟตกิในถั่วเหลอืงไมส่ามารถท าใหเ้ป็นกลางไดไ้มว่า่จะเป็นการแชน่ ้า, เพาะเมล็ด และเคีย่วไฟอยา่งชา้ๆ 
 อาหารทีม่กีรดไฟลกิสงูมกัจะกอ่ใหเ้กดิปัญหาดา้นการเจรญิเตบิโตในเด็ก 
  ไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลอืง (เชน่ เอสโตรเจนในพชื) จะขดัขวางการท างานของตอ่มไรท้อ่และอาจเป็น

สาเหตขุองการเป็นหมนัและกระตุน้ใหเ้กดิมะเร็งเตา้นมในหญงิทีอ่ยูใ่นวัยผูใ้หญ ่

 ไฟโตเอสโตรเจนในถัว่เหลอืงเป็นตัวตา้นไทรอยดท์ีเ่ป็นสาเหตขุองภาวะขาดไทรอยดแ์ละอาจเป็นสาเหตุ
ของมะเร็งตอ่มไทรอยด ์สว่นในทารก การกนินมถัว่เหลอืงมสีว่นท าใหเ้กดิโรคภมูคิุม้กนัทางไทรอยดบ์กพรอ่ง 

 กลุม่วติามนิ B12 ในถัว่เหลอืงไมส่ามารถดดูซมึไดแ้ละยงัท าใหร้า่งกายตอ้งการวติามนิ B12 เพิม่ขึน้
(Nienhiser, 2003) 

 
[บก: ด ู“อา้งองิขอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัถัว่เหลอืง” ในตอนทา้ยของบทความ] 
 
 
จเีอ็มโอ (GMO)  หรอื สิง่มชีวีติทีถ่กูดดัแปลงพันธกุรรม (genetically modified organisms) ถอืเป็นปัญหาเชน่กนั 
ในการศกึษาเมือ่ไมน่านมานีแ้สดงถงึความเชือ่มโยงกนัระหวา่งมะเร็งกบัหมทูีก่นิถัว่เหลอืงและขา้วโพดจเีอ็มโอ 
(Carman, n.d., 2013) เรามผีลผลติอืน่ๆอกีหลายอยา่งทีส่ามารถเลอืกได ้ดังนัน้ทีบ่า้นอโลฮาจงึหลกีเลีย่งจเีอ็มโอ 
ผลจากการใหอ้าหารทีเ่ป็นถัว่แดงป่น (Phaseolus vulgaris) แทนถั่วเหลอืงป่นมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัคณุภาพไขท่ีล่ดลง
ของไกส่ายพันธุเ์ลกฮอรน์ขาว (Hussein et al., 2015) แมโ้ปรตนีถั่วเหลอืงมรีาคาถกูแตอ่าจไมม่กีรดอมโินทีด่ทีีส่ดุ
ส าหรับการเจรญิเตบิโตของไกเ่มือ่เทยีบกบัปลาป่น ดังนัน้ปลาป่นน่าจะดทีีส่ดุเพราะเมือ่ประเมนิอาหารเสรมิโปรตนี
ปลาป่นกบัอาหารทีม่ขีายอยูท่ั่วไปส าหรับไกไ่ขแ่ละคณุภาพของไขใ่นพืน้ทีเ่ขตรอ้น จากการศกึษาพบความเชือ่มโยง
ทีส่ าคญัตอ่กรดอมโินทีน่ าไปใชไ้ดใ้นปลาป่น (Omeke et al., 2013) 
 

อาหาร EM หมกับา้นอโลฮา 
“อาหาร EM หมกับา้นอโลฮา” ของเราประกอบไปดว้ยโปรตนีหยาบ 19.00% และทีเ่มอืง 
ปาลาวัน ประเทศฟิลปิปินสโ์ปรตนีหยาบมรีาคา 0.36 เหรยีญสหรัฐ/กก. หรอืประมาณ 11 บาท/กก.(ตารางที ่1) เรา
ประสบความส าเร็จดใีนการใชอ้าหารนีเ้ลีย้งไกเ่นือ้และไกไ่ข ่หนิปนู (ขนาดเล็กกวา่0.5 มม.) ทีร่วมอยูใ่นอตัราสว่นนี้
ส าคญัตอ่การเจรญิเตบิโตของกระดกู นอกจากนีไ้กไ่ขย่งัตอ้งไดรั้บแคลเซยีมเพิม่เตมิ ซึง่จะพดูถงึในสว่นตอ่ไป  



 
สตูรอาหารในตารางที ่1 เป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการเริม่ท าอาหารไกท่ีใ่ชว้ตัถดุบิจากฟารม์เพราะประหยดัเวลาและน า
ของเหลอืใชก้ลับมาใชใ้หมไ่ด ้ถา้คณุสามารถจัดการตารางทีซ่บัซอ้นกวา่นีส้ าหรับความตอ้งการโปรตนีของไกข่ณะที่
ไกก่ าลังโต คณุก็สามารถท าไดด้ว้ยการปรับสว่นปรมิาณของโปรตนีซึง่ก็คอืปลาป่น 
 
ตารางที ่1: อาหาร EM หมกัส าหรบัไกท่ีบ่า้นอโลฮา  
(*1 ดอลลารส์หรัฐคดิเป็นเงนิไทยประมาณ 31 บาท) 
 

อาหาร EM หมกับา้นอโลฮา โปรตนีหยาบ น า้หนกั (กก.) 

ราคา USD*/ 

กก. 

ราคารวม 

 (USD*)  

ร าขา้ว [D1]  14% 3.00 0.30 0.89  

มะพรา้วป่น 22% 2.00 0.23 0.45  

ปลาป่น 44% 1.00 0.73 0.73  

ขา้วโพดบด 7% 0.50 0.73 0.36  

หนิปนูป่นส าหรับใหว้ัว 
(<0.5มม.)  0% 0.20 0.18 0.04  

เกลอืแรจ่ากหนิฝุ่ น 0% 0.05 0.05 0.00  

เกลอืสมทุร 0% 0.05 0.23 0.01  

ถา่นบดละเอยีด 0% 0.05 0.02 0.00  

EM/กากน ้าตาล 100ml 0% 0.20 0.18 0.04  

 ทัง้หมด: 7.05 kg   2.52 USD  

      
 

อาหารเสรมิส าหรบัลกูไกอ่ายยุงัไมถ่งึเดอืน 
คณุอาจเพิม่ขดีความสามารถในการใหอ้าหารลกูไกโ่ดยไมใ่ชฮ้อรโ์มนแตใ่ชอ้าหารเสรมิธรรมชาตทิีม่คีณุคา่ทีส่ามารถ
ท าไดจ้ากวตัถดุบิในฟารม์ (ตารางที ่2) อาหารเสรมิเหลา่นีจ้ะชว่ยใหไ้กเ่จรญิเตบิโตไดด้ขี ึน้และเสรมิสรา้งภมู ิ
ตา้นทานโรค ตอ่ไปนีเ้ป็นรายละเอยีดของอาหารเสรมิแตล่ะอยา่ง 
 

 
ตารางที ่2: แนวทางการใหอ้าหารเสรมิสขุภาพส าหรบัลกูไก ่
 

อาย ุ(วนั) รายการอาหาร 

1 อาหารเสรมิใบไผแ่ละขา้วกลอ้ง (ดคู าอธบิายดา้นลา่ง) 

2-6 อาหารเสรมิกลว้ยและแตงโมสบั 

8-10 อาหารเสรมิน ้าสมนุไพร 

11+ น ้า EMAS (EM ละลายกับน ้า 200 สว่น) 

18-20 กลับไปยังอาหารเสรมิน ้าสมนุไพร 

 
อาหารเสรมิใบไผ ่และขา้วกลอ้ง 
ในวันแรกทีไ่กอ่อกจากไข ่เราจะสบัใบไผใ่หล้ะเอยีดและผสมกบัขา้วกลอ้งป่นในปรมิาณเทา่กนั ไมต่อ้งหว่งวา่จะท า
ใหไ้กห่วิ เพราะตัง้แตว่ันแรกลกูไกจ่ะมอีาหารจากไขอ่ยูแ่ละอาหารทีม่ไีฟเบอรส์งูก็ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ลกูไก ่วธินีีจ้ะ
ชว่ยยดืระบบทางเดนิอาหารและท าใหก้นิอาหารไดม้ากขึน้ [บก.: การใหข้า้วป่นและใบไผส่บักบัไกอ่าย ุ1 วันเป็นสิง่
ท าโดยทั่วไปอยูแ่ลว้แตก่็ไมเ่คยมกีารศกึษาวจิัยทางวทิยาศาสตร]์ ผูข้ายอาหารสตัวส์ว่นใหญย่อมรับวา่ “ลกูไกไ่ม่
จ าเป็นตอ้งกนิอาหารหรอืน ้าเป็นเวลา 48 ชัว่โมงหลังจากฟักออกจากไข”่ (Hamre, 2013)   



 

อาหารเสรมิกลว้ยและแตงโมสบั 
กลว้ยและแตงโมสบัในปรมิาณเทา่ๆกนันีส้ามารถเอาใหล้กูไกก่นิเสรมิพรอ้มกบัอาหารอยา่งอืน่เชน่ร าขา้วหรอืขา้วโพด
ป่น ใหไ้กเ่ลอืกกนิเองวา่จะกนิอะไรจากทีม่อียูแ่ละใหแ้ยกอาหารเสรมินีอ้อกจากอาหารปกต ิ
 

อาหารเสรมิน า้สมนุไพร 
สบัวา่นหางจรเขแ้ละขงิใหล้ะเอยีดอยา่งละ 100 กรัม แลว้ผสมกบักากน ้าตาล 100 กรัมและน ้า EM1 อกี 100 มล. 
หมกักบัน ้า 2 ลติรเป็นเวลา 2 อาทติย ์กรองเอากากทิง้ เก็บไวแ้ตส่ว่นน ้า น าไปผสมกบัน ้าในอตัราสว่น 1:1 โดยอาจ
เตมิน ้าสม้สายชธูรรมชาตเิขา้ไปดว้ย 1-3% ของปรมิาณทีจ่ะเอาไปใหล้กูไกก่นิ 
 

น า้ EM  
“Effective Microorganisms Activated Solution” (EMAS หรอืน ้า EM) จะชว่ยในการยอ่ยโดยเป็นตวัควบคมุ
ขบวนการของเอ็นไซม ์น ้า EM ท าไดโ้ดยละลาย EM กบัน ้า 200 สว่นเพือ่ใหไ้ดอ้ตัราสว่น 1:200 เราใหน้ ้า EM เมือ่
จ าเป็น 
 

แผนการเลีย้งไกไ่ข ่
ทีบ่า้นอโลฮา เราจะคอยใหม้หีญา้ ผกับุง้ หรอืพชืใบเขยีวอืน่ๆอยูต่ลอดเวลาเพือ่สง่เสรมิการเลีย้งไกไ่ข ่เราใชว้ธิกีาร
เลีย้งตามแบบของไทยกบัไกท่ีโ่ตแลว้ทีเ่ราไดเ้รยีนรูม้าจากสระบรุ ีทีเ่รยีกวา่ “สลดัผัก” เราเพิม่ผักสบั (รวมทัง้แหน
แดง) ไวด้า้นบนในสว่นอาหารทีจ่ะใหไ้กต่อนเชา้ (ภาพที ่9) ไกไ่ขม่ลีักษณะตัวทีใ่หญแ่ละเหนือ่ยงา่ยจากการเดนิหา
อาหารกนิและมกัจะตอ้งการพชืสเีขยีวเพิม่เป็นพเิศษ การใหอ้าหารไกด่ว้ย “สลดัผกั” จะท าใหไ้กไ่ดรั้บสารอาหารเป็น
ประจ านอกเหนอืจากอาหารหมกั  
 

 
ภาพที ่9: เตรยีมอาหารไกแ่ละใหอ้าหารไกท่ีบ่า้นอโลฮาดว้ย “สลดัผกั” 

 
การจัดการการเลีย้งไกด่ว้ยวธิธีรรมชาตปิระกอบไปดว้ยการจัดเตรยีมพชืสเีขยีว, มพีืน้ทีใ่หไ้กคุ่ย้เขีย่, การใหอ้าหาร
ตามสดัสว่น (หมกัหรอือาหารผสม) และ (เริม่ทีอ่ายไุด ้18 อาทติยต์ามทีบ่อกไวใ้นตอนตอ่ไป) ใหไ้กเ่ลอืกเองวา่จะ
กนิอาหารทีม่แีคลเซยีมในรปูแบบของหนิปนูบดหยาบหรอืบดละเอยีด (1.5 มม. – 3.5 มม.) วธินีีเ้ป็นการใหต้วัเลอืก
ทีห่ลากหลายรวมถงึอาหารทีม่แีคลเซยีมทีห่ลากหลายดว้ย อยา่ลมืวา่ไกไ่ขโ่ดยทัว่ไปแลว้จะออกไขต่อนเชา้ และ
เปลอืกไขใ่นตวัไกจ่ะประกอบรปูรา่งจนเสร็จขณะทีม่นันอนหลบั ไกจ่ะดงึแคลเซยีมออกมาจากทางเดนิอาหาร
โดยเฉพาะจากสว่นกึน๋ ไกจ่งึตอ้งมหีนิปนูเลีย้งสตัวแ์บบหยาบหรอืแคลเซยีมคารบ์อเนตในรปูแบบอืน่เชน่เปลอืกหอย 
(1.5 มม. – 3.5 มม.) ขณะทีอ่ตัราสว่นเริม่ตน้อยูท่ีห่นิปนูเลีย้งสตัวแ์บบหยาบ 70% ถงึแบบป่นละเอยีด 30% (<0.5 
มม.) เป็นอตัราสว่นทีใ่ชใ้นอาหารสตัวท์ัว่ไป ตามความเห็นของ Leiterman มดีังนี ้“หลกัโดยทัว่ไปคอืใหม้อีตัราสว่น
ระหวา่งแคลเซยีมหยาบและป่นละเอยีดในอาหารอยา่งนอ้ย 50:50 เนือ่งจากไกไ่ขก่นิอาหารนอ้ยมากในชว่งเวลามดื 
จงึส าคญัมากตอ่การสรา้งเปลอืกไขจ่ากปรมิาณแคลเซยีมทีเ่พยีงพอทีย่งัอยูใ่นกึน๋ไกใ่นชว่งเวลาทีม่ดืแลว้ขณะที่
เปลอืกไขก่ าลังกอ่รปูรา่งอยู”่ (Leiterman, 2013) ไกเ่ลอืกและสรา้งสมดลุในอาหารไดเ้องจากการเลอืกอาหาร



อรอ่ยๆทีบ่า้นอโลฮาเอาให ้การทีม่หีนิปนูหยาบเตรยีมใหไ้กก่นิไดอ้ยูต่ลอดเวลาท าใหไ้กไ่ขข่องเราออกไขเ่กอืบสอง
เทา่และเราเห็นคณุภาพและความแข็งแรงของเปลอืกไขท่ีเ่พิม่ขึน้  
 

เป็ดและสตัวปี์กอืน่ๆ 
ทีบ่า้นอโลฮาเราเลีย้งเป็ดเทศแบบปลอ่ยหากนิในบรเิวณทีป่ลกูพชืเตรยีมไวใ้หพ้รอ้มกับไกข่องเรา เป็ดเทศ
กับไกน่ีด้เูหมอืนจะกนิอาหารแตกตา่งกันแตก็่อยูด่ว้ยกันไดด้ ีเราใหอ้าหารเป็ดเป็นอัตราสว่นปกตแิตก็่มอีา่ง
น ้าสะอาดไวใ้หเ้มือ่พวกมันตอ้งการท าความสะอาดตัวเอง เป็ดเทศไมค่อ่ยวา่ยน ้ามากนักแตพ่วกมันชอบ
หญา้มาก นอกจากนัน้ยังชอบจับแมลงทีบ่นิอยู ่สว่นไกง่วงพืน้เมอืงก็สามารถเดนิเทีย่วหาอาหารไปกับไก่
เนือ้ไดด้ ีแตเ่ป็ดเทศพันธุพ์ืน้เมอืงในปาลาวันทีเ่ราทดลองเลีย้งดไูมค่อ่ยไดผ้ลดนัีก แตเ่ราจะทดลองอกีครัง้
เมือ่ไดพ้อ่แมพั่นธุท์ีด่กีวา่!  
 
เป็ดเนือ้ (พันธุปั์กกิง่) และเป็ดไข ่(พันธุม์ัลลารด์หรอืเป็ดหัวเขยีว) เตบิโตไดด้ใีนสระน ้าขนาดเล็กทีม่นี ้า
สะอาดและคณุภาพด ีเราสบูน ้าจากสระนีอ้อกไปยังแปลงทีม่ตีน้พชืเพือ่ใชร้ดน ้าตน้ไมด้ว้ยป๊ัมเล็กๆ และวาง
ไวเ้ป็นระบบปิดทีน่ ้าจะวนกลับเขา้มาทีส่ระ ถอืเป็นระบบ “ดั๊คโพนคิ” ตน้พชืจะไดส้ารอาหารทีอ่ยูใ่นน ้า (จาก
ขีเ้ป็ด) และตน้พชืชว่ยท าใหน้ ้าสะอาดอยูเ่สมอ ขณะทีเ่ป็ดวา่ยอยูใ่นน ้านัน้เป็นการชว่ยเพิม่ออกซเิจนและ
เพิม่ปุ๋ ยใหก้ับตน้ไมจ้ากมลูเป็ดทีถ่า่ยลงในน ้า ตน้พชืทัง้หมดทีป่ลกูในระบบนีน้ าไปใชเ้ลีย้งหมเูนือ่งจากไม่
เหมาะทีจ่ะใหค้นบรโิภค ตน้พชืเหลา่นีไ้ดแ้กผ่ักบุง้, ผักสลัดน ้า (วอเตอร ์เครส), แหนแดง และแหนเป็ดที่
เตบิโตอยูใ่นระบบดั๊คโพนคิของเรา  

 
 

 

สรปุ 
ทางเลอืกหลายอยา่งในการเลีย้งไกร่วมถงึอาหารไกม่อียูม่ากมายในเขตตะวันออกฉยีงใต ้และคา่ใชจ้า่ยในการเลีย้ง
ไกส่ามารถลดต ่าลงไดด้ว้ยการใชแ้หลง่อาหารทางเลอืกทีม่อียูแ่ลว้ ซึง่หลายอยา่งสามารถน ามาจากฟารม์หรอืใน
พืน้ที ่ไก ่เป็ดและไกง่วงทีไ่ดรั้บการเลีย้งดดูว้ยอาหารทีเ่หมาะสมจะเป็นแหลง่ส าคญัของวติามนิทีล่ะลายน ้า, โปรตนี, 
ไขมนั และเกลอืแรท่ีจ่ะน ามาเป็นอาหารของมนุษย ์ทีบ่า้นอโลฮา เราประสบความส าเร็จมาโดยตลอดในการจัดการ
สตัวปี์กแบบธรรมชาต ิซึง่ไดแ้กก่ารจัดหาพชืเป็นอาหาร, การจดัใหม้ทีีคุ่ย้เขีย่, การจัดสรรสดัสว่นของอาหาร, และ
การทีไ่กม่อีสิระในการเลอืกกนิแคลเซยีม เรามทีีท่ีใ่หไ้กไ่ดอ้อกไปกนิหญา้และไดรั้บแสงแดดอยา่งเต็มทีอ่ยูเ่สมอ 
รปูแบบการเลีย้งแบบนีจ้ะชว่ยใหก้ารเลีย้งไกส่ามารถสรา้งก าไรและใหผ้ลผลติทีม่คีณุภาพสงูไมว่า่จะน าไปบรโิภคเอง
ภายในครอบครัวและกบัผูบ้รโิภคทั่วไป 
 

ภาพที ่10: ไกแ่ละเป็ดเทศเดนิเทีย่วหา
อาหารดว้ยกนัทีบ่า้นอโลฮา 
 

ภาพที ่11: ระบบ “ดั๊คโพนคิ” ทีบ่า้นอโลฮา 
 



 

อา้งองิ 
 
A Convenient Reference Book for All Persons Interested in the Production of Eggs and Poulty 
for Market and the Breeding of Standard-Bred Pounltry for Exhibition. 1912. I.C.S Poultryman’s 
Handbook. Available: http://www.lionsgrip.com/babychix.html 
 
Carman JA, HR Vlieger, LJ Ver Steeg, VE Sneller, GW Robinson, CA Clinch-Jones, JI Haynes, 
JW Edwards. 2013. A Long-Term Toxicology Study on Pigs Fed a Combined Genetically 
Modified (GM) Soy and GM Maize Diet. Journal of Organic Systems. Available: 
http://www.organic-systems.org/journal/81/8106.pdf 
 
Cruz PS. 1997. Aquaculture Feed and Fertilizer Resource Atlas of the Philippines. FAO Fisheries 
Technical Paper, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available: 
http://www.fao.org/docrep/003/W6928E/W6928E00.HTM 
 
Fallon S, Enig MG. 2000. Splendor from the Grass. Westin A. Price Foundation. Available: 
http://www.westonaprice.org/health-topics/splendor-from-the-grass/ 
 
Fatty Acid Composition of Certified Organic, Conventional and Omega-3 Eggs. 2009. Food 
Chemistry. Available: http://aquaplant.tamu.edu/plant-identification/alphabetical-
index/filamentous-algae/  
 
Hess JB, Blake JP, Garner DH, Chappell JA. 2009. Effects of Catfish Meal Blend Inclusion in 
Broiler Feeds on Live Performance and Carcass Yield Attributes. The Journal of Applied Poultry 
Research. Available: http://japr.oxfordjournals.org/content/18/2/232.abstract 
 
Hamre ML. 2013. Hatching and Brooding Small Numbers of Chicks. University of Minnesota 
Extension. Available: http://www.extension.umn.edu/food/small-
farms/livestock/poultry/hatching-and-brooding-small-numbers/ 
 
Hussein T, Urge M, Animu G, Fikru S. 2015. Effects of Feeding Processed Kidney Bean Meal 
(Phaseolus vulgaris) Instead of Soybean Meal on Qualities of Eggs of White Leghorn Hens. 
Veterinary Science & Technology. Available: 
http://www.omicsonline.org/open-access/effects-of-feeding-processed-kidney-bean-
mealphaseolus-vulgaris-by-replacing-soybean-meal-on-egg-fertility-and-qualities-of-chicks-of-
white-leghorn-hens-2157-7579-1000S12-001.pdf  
 
Kalita, P., P. Mukhopadhyay, and A. Mukherjee. 2007. Evaluation of the Nutritional Quality of 
Four Unexplored Aquatic Weeds from Northeast India for the Formulation of Cost-Effective 
Fish Feeds. Food Chemistry. Available: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814606006303 
 

http://www.lionsgrip.com/babychix.html
http://www.organic-systems.org/journal/81/8106.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/W6928E/W6928E00.HTM
http://www.westonaprice.org/health-topics/splendor-from-the-grass/
http://aquaplant.tamu.edu/plant-identification/alphabetical-index/filamentous-algae/
http://aquaplant.tamu.edu/plant-identification/alphabetical-index/filamentous-algae/
http://japr.oxfordjournals.org/content/18/2/232.abstract
http://www.extension.umn.edu/food/small-farms/livestock/poultry/hatching-and-brooding-small-numbers/
http://www.extension.umn.edu/food/small-farms/livestock/poultry/hatching-and-brooding-small-numbers/
http://www.omicsonline.org/open-access/effects-of-feeding-processed-kidney-bean-mealphaseolus-vulgaris-by-replacing-soybean-meal-on-egg-fertility-and-qualities-of-chicks-of-white-leghorn-hens-2157-7579-1000S12-001.pdf
http://www.omicsonline.org/open-access/effects-of-feeding-processed-kidney-bean-mealphaseolus-vulgaris-by-replacing-soybean-meal-on-egg-fertility-and-qualities-of-chicks-of-white-leghorn-hens-2157-7579-1000S12-001.pdf
http://www.omicsonline.org/open-access/effects-of-feeding-processed-kidney-bean-mealphaseolus-vulgaris-by-replacing-soybean-meal-on-egg-fertility-and-qualities-of-chicks-of-white-leghorn-hens-2157-7579-1000S12-001.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814606006303


Leiterman D. 2013. Managing Dietary Calcium In Poultry Layer Diets. Crystal Creek Natural 
Farm. Available: 
http://crystalcreeknatural.com/pdfs/December_2013/04ManagingDietaryCalciumInPoultryLayer
Diets.pdf 
 
Omeke BCO, Nnadi PA, Ezema WS. 2003. Evaluation of Fishmeal Protein Supplementation to 
Commercial Feeds for Egg Lay and Quality in Warm Tropical Region. Nigerian Veterinary 
Journal. Available: http://www.ajol.info/index.php/nvj/article/view/3451 
 
Ponce L E, Gernat AG. 2002. The Effect of Using Different Levels of Tilapia By-Product Meal in 
Broiler Diets. Poultry Science. Available: http://ps.fass.org/content/81/7/1045.short 
 
Simopoulus AP. 2004. Omega-3 Fatty Acids and Antioxidants in Edible Wild Plants. Biological 
Research. The Center for Genetics, Nutrition and Health. Available: 
http://www.scielo.cl/pdf/bres/v37n2/art13.pdf 
 
Simopoulos AP, Salem N Jr. 1989. n-3 Fatty Acids in Eggs from Range-Fed Greek Chickens. 
The New England Journal of Medicine. Available: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198911163212013  
 
Swistock B. 2016. Filamentous Algae. Penn State Extension. Available: 
http://extension.psu.edu/natural-resources/water/ponds/pond-management/aquatic-
plants/filamentous-algae    
 
Ussery H. 2005. Managing Poultry on Pasture with Electronet. Backyard Poultry Magazine. 
Available: http://www.themodernhomestead.us/article/electronet-1.html  
 

อา้งองิขอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัถ ัว่เหลอืง 
 
Campbell T, Campbell T. 2005. The China Study: The Most Comprehensive Study of Nutrition 
Ever Conducted and the Startling Implications for Diet, Weight Loss and Long-Term Health. 
BenBella Books. 
 
Chang KC, Ed. 1977. Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives. Yale 
University Press. 
  
Enig M, Fallon S. 1999. The Oiling of America. Nexus Magazine. Available: 
www.WestonAPrice.org 
 
Harras A, Ed. 1996. Cancer Rates and Risks, 4th Edition. Diane publishing. 
 
IEH assessment on Phytoestrogens in the Human Diet. 1997. Final Report to the Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food. Leicester, and the Institute for Environment and Health (IEH). 
 

http://crystalcreeknatural.com/pdfs/December_2013/04ManagingDietaryCalciumInPoultryLayerDiets.pdf
http://crystalcreeknatural.com/pdfs/December_2013/04ManagingDietaryCalciumInPoultryLayerDiets.pdf
http://www.ajol.info/index.php/nvj/article/view/3451
http://ps.fass.org/content/81/7/1045.short
http://www.scielo.cl/pdf/bres/v37n2/art13.pdf
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198911163212013
http://extension.psu.edu/natural-resources/water/ponds/pond-management/aquatic-plants/filamentous-algae
http://extension.psu.edu/natural-resources/water/ponds/pond-management/aquatic-plants/filamentous-algae
http://www.themodernhomestead.us/article/electronet-1.html
http://www.westonaprice.org/


L & H Vitamins. 2000. Natural Medicine News. 
 
Messina M, Persky V, Setchell KD, Barnes S. 1994. Soy Intake and Cancer Risk: A Review of 
the in vitro and in vivo Data. Nutrition and Cancer. Available: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8058523 
 
Nagata C, Takatsuka N, Kurisu Y, Shimizu H. 1998. Decreased Serum Total Cholesterol 
Concentration is Associated with High Intake of Soy Products in Japanese Men and Women. 
Journal of Nutrition. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9446845 
 
Nienhiser J. 2003. Studies Showing Adverse Effects of Dietary Soy, 1939-2014. Weston A. 
Price Foundation. Available: http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-
adverse-effects-of-dietary-soy-1939-2008/ 
 
Nienhiser J. 2003. Studies Showing Adverse Effects of Isoflavenoids, 1939-2013. Weston A. 
Price Foundation. Available: http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-
adverse-effects-of-isoflavones-1950-2010/  
 
Rackis JJ. 1974. Biological and physiological Factors in Soybeans. Journal of the American Oil 
Chemists’ Society. 
 
Rackis JJ, Gumbmann MR, Liener IE. 1985. The USDA Trypsin Inhibitor Study. I. Background, 
Objectives and Procedural Details. Qualification of Plant Foods in Human Nutrition. 
 
Searle C. 1976. Chemical Carcinogens, American Chemical Society. ACS Monograph. 
 
Torum B, Wilke H. 1979. Nutritional Quality of Soybean Protein Isolates: Studies in Children of 
Preschool Age. Soy Protein and Human Nutrition.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8058523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9446845
http://www.westonaprice.org/author/JNIENHISE/
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-dietary-soy-1939-2008/
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-dietary-soy-1939-2008/
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-isoflavones-1950-2010/
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-isoflavones-1950-2010/

