ทวีเดช ไชยนาพงษ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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วิถีชีวเกษตร : หมุนเวียนธาตุอาหาร

พืช
การจัดการ
สัตว

ผลผลิต
จุลินทรีย

องคประกอบของการจัดการ
1. ลดแรงงาน : ลงแรงตนเอง ใหสิ่งมีชีวิตจัดการกันเอง
2. ลดเวลา : การจัดการเทคโนโลยี
3. ลดเงินทุน : ลงทุนต่ําหาวัสดุและกระบวนการทดแทน
4. ลดการใชปุยเคมี สารเคมี และรักษาสิ่งแวดลอม
5. เพิ่มผลผลิตและความหลากหลายของผลผลิต
6. เพิ่มราคาผลผลิต
การเลีย้ งสัตว์ และประมง
หลักการจัดการโปรตีนสําหรับสัตว เนื่องจากการเลี้ยงสัตวตนทุนสวนใหญอยูทคี่ าอาหารประมาณ
60 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะอาหารที่มีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงยอมมีราคาสูงขึ้น
1. ลดปริมาณโปรตีน เพิ่มแหลงพลังงานจากคารโบไฮเดรท (แปง) และไขมัน เนื่องจากสัตว
สามารถใชโปรตีนเปนแหลงพลังงานไดเชนเดียวกับแปงและไขมัน ดังนั้นการใหอาหารสัตวโปรตีนสูงชวย
เพิ่มการเจริญเติบโต แตโปรตีนสวนหนึ่งอาจถูกเปลี่ยนใชไปในรูปของพลังงาน ดังนัน้ การเสริมแปงและ
ไขมันเพื่อเปนแหลงพลังงานจึงสามารถลดปริมาณโปรตีนในอาหารลง
เปาหมายเพื่อใหสัตวใชโปรตีน
สําหรับเจริญเติบโตเทานัน้ นอกจากนี้สามารถสรางอาหารตามธรรมชาติเพื่อเปนแหลงโปรตีน ทําใหลด
ปริมาณโปรตีนในอาหารลงไดเชนกัน ไดแกการเลี้ยงปลานิลดวยอาหารปริมาณเทาเดิม แตลดเปอรเซ็นต
โปรตีนลง เชน เดิมใหอาหารปลาโปรตีน 28% อาจปรับใหลดเหลือ 25% โดยเพิ่มสวนของแปงและไขมัน
เขาไปทดแทน หรือใหอาหารเปอรเซ็นตโปรตีนเทาเดิมแตลดปริมาณอาหารลง รวมกับปลอยใหสัตวหากิน
ตามธรรมชาติ การทําเชนนี้สงผลใหสัตวเจริญเติบโตชาลง เพิ่มระยะเวลาเลี้ยงนานขึ้น แตทําใหตนทุนการ
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ผลิตดานอาหารลดลง ทั้งนี้ควรลดความหนาแนนของปลาลงใหเหมาะสม เนื่องจากอาหารธรรมชาติ
ภายในบออาจไมเพียงพอ สําหรับลูกสัตวทุกชนิดควรใหอาหารที่มเี ปอรเซ็นตโปรตีนเหมาะสมเนื่องจาก
สงผลตอการเจริญเติบโตและอัตรารอด จึงไมควรลดปริมาณโปรตีนลง
2. โปรตีนจากพืชทดแทนโปรตีนจากสัตว
2.1 โปรตีนจากพืชโดยตรง พืชหลายชนิดมีศกั ยภาพใชสําหรับเปนอาหารสัตวเพื่อทดแทนโปรตีน
จากปลาปนได ไดแกพืชตระกูลถั่วที่สามารถตรึงแกสไนโตรเจนจากอากาศเปลีย่ นเปนโปรตีนภายในใบพืช
เชน กระถิน และแค เปนตน นอกจากนี้มใี บมันสําปะหลัง และมันเทศ มีโปรตีนที่สามารถใชเปนอาหารสัตว
ไดเชนกัน สวนใบพืชอื่นๆ แมมีโปรตีนคอนขางต่ําแตสามารถใชเปนอาหารสัตวไดเชนกัน นอกจากนี้มูลสัตว
ที่ผานการยอยสลายแลวสามารถใชเปนปุยสําหรับพืช จากนั้นนําพืชดังกลาวใชเปนอาหารสัตวได ไดแก
การใชมูลไกเปนปุยสําหรับแหนเปด แลวจึงนําแหนเปดไปเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนธาตุอาหาร
ดังนี้ (ภาพ 2)
อาหาร
ไกไข

ไกไข

มูลไก
(อินทรีย)

ไขไก
- แคโรทีนอยดสูง
- โฟเลตสูง
ผักบุง

หมัก จุลินทรีย
มูลไก
(อนินทรีย)
ภาพที่ 2 รูปแบบการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตโดยใชตนทุนจากของเสีย (มูลสัตว) ที่เกิดขึ้น
2.2 จุลินทรียสรางโปรตีน เปลี่ยนโปรตีนคุณภาพต่ําเปนโปรตีนคุณภาพสูง จุลินทรียหลายชนิดมี
โปรตีนและกรดอะมิโนเหมาะสมสําหรับใชเปนอาหารสัตว
สัตวกินพืชหลายชนิดไดรับสารอาหารที่เปน
ประโยชนจากจุลินทรีย ดังเชนสัตวเคี้ยวเอีย้ งเชน วัว ควาย กินหญาที่มปี ริมาณโปรตีนต่ํา แตสามารถ
เจริญเติบโตไดดี เนื่องจากการหมักหญาดวยจุลินทรียในกระเพาะ โดยจุลินทรียยอยสลายสารอาหารจาก
หญาไดเปนโปรตีนคุณภาพดีในเซลลของจุลนิ ทรีย และวัวยอยจุลินทรียเปนอาหารอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นได
จากหากวัวกินเฉพาะหญาเปนอาหารการเจริญเติบโตชาและถึงวัยเจริญพันธุชา เพราะไดรับสารอาหารที่

3

ปริมาณโปรตีนต่ํา สวนวัวทีก่ ินอาหารผสมจะเจริญเติบโตเร็วและเจริญพันธุไดเร็ว การเติบโตของจุลินทรีย
แบงได 2 กลุม ดังนี้
2.2.1 จุลินทรียกลุมไมตองการออกซิเจน ที่นิยมนํามาใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตวไดแก ยีสต
2.2.2 จุลินทรียกลุมตองการออกซิเจน มีการศึกษาใชเชื้อราบางชนิดที่สามารถผลิตเอนไซมยอย
สลายสารประกอบคารโบไฮเดรท (แปง) ไดแก ไตรโคเดอรมา (Trichoderma sp.)
ใชสวนใบเปนอาหารสัตว ไดแก กระถิน มันสําปะหลัง มันเทศ ผักบุง แหนเปด แหนแดง และไขน้ํา
ใชสวนผลเปนอาหารสัตว ไดแก กลวย มะละกอ และมะพราว
ใชสวนรากเปนอาหารสัตว ไดแก มันสําปะหลัง มันเทศ
ใชสวนลําตนเปนอาหารสัตว ไดแก สาคู
ธัญพืชที่ปลูกงาย เปนอาหารสัตว ไดแก ขาวฟาง
การปลูกพืช
1. การปรับปรุงโครงสรางดิน การจัดการกระบวนการปลูกพืชที่ลดการใชปุยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตร
จําเปนตองเริ่มจากการปรับปรุงโครงสรางดิน
ตามทฤษฏีแลวดินที่ดคี วรมีปริมาณ
อินทรียวัตถุประมาณ 5 เปอรเซ็นต เนื่องจากอินทรียวัตถุชวยดูดซับความชื้น ดูดจับและปลดปลอยธาตุ
อาหารแกพืช แตดนิ ในพื้นที่เกษตรทั่วไปมีปริมาณอินทรียวัตถุนอย ดังนั้นจึงเห็นไดวาการใชปยุ อินทรียช วย
เพิ่มปริมาณผลผลิต แตเนื่องจากอินทรียวัตถุทเี่ ติมลงในดินจะถูกยอยสลายโดยจุลนิ ทรีย ทําใหปริมาณ
อินทรียวัตถุลดลงไปเรื่อยๆ จึงตองเพิ่มอินทรียวัตถุเสมอเมื่อปลูกพืช การทีด่ ินมีปริมาณอินทรียวัตถุ
ความชื้น และออกซิเจนเพียงพอ ทําใหดนิ มีชีวิตเหมาะสมตอการปลูกพืช มีแนวคิดหนึ่งที่สามารถเพิม่
อินทรียวัตถุแกดินในระยะยาว
ดวยการใชผงถานขนาดเล็กปรับปรุงโครงสรางดิน
เนื่องจากถาน
ประกอบดวยคารบอนเปนองคประกอบหลักเชนเดียวกับอินทรียวัตถุ แตเมื่ออยูในรูปของถานจุลนิ ทรียยอย
สลายไดชามาก ทําใหสามารถคงอยูในดินไดนาน นอกจากนี้ถานมีรพู รุนขนาดเล็กที่ชวยเก็บรักษาความชื้น
เปนที่อาศัยของจุลนิ ทรีย และสามารถดูดซับและคอยๆปลดปลอยธาตุอาหารใหกับพืช ที่ผานมามีงานวิจยั
ใชถานแกลบปรับปรุงโครงสรางดิน พบวามีผลใหพชื ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตทงั้ นี้ตองควบคุมใหปุยอินทรีย
เพื่อเปนธาตุอาหารแกพชื อยางเหมาะสม
สําหรับการปลูกขาวถึงแมแปลงนาจะมีน้ําขังอยูตลอดเวลา แตรากของขาวตองการออกซิเจนจึง
เปนเหตุใหรากของขาวเจริญลงในดินลึกเพียงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากเปนบริเวณที่มีออกซิเจน
และธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของตนขาว การใชอินทรียวัตถุในนาขาวชวยเสริมใหรากขาวสามารถ
ขยายเพื่อหาอาหารไดในพื้นที่มากขึ้น ตนขาวจึงแตกกอและมีจํานวนผลผลิตเพิ่มขึน้
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2. การใหปุยทางใบ ทั่วไปแลวพืชไดรับธาตุอาหารดวยการดูดซับจากดินทางราก ผานลําตนและ
สงตอใหใบเพื่อผานกระบวนการสังเคราะหดวยแสง แตพบวาพืชสามารถไดรับธาตุอาหารทางใบเพื่อการ
เจริญเติบโตไดเชนกัน ทั้งนีก้ ารใหปยุ แกพชื ทางดินตองใชความเขมขนมากกวาทางใบ จึงเปนผลใหการใช
ปุยเคมีทางดินรวมกับใหปุยเสริมทางใบทําใหไดรับผลผลิตเพิ่มมากขึน้
เห็นไดวาการผลิตปุยน้ําหมัก
อินทรียนยิ มใหแกพืชดวยการฉีดพนทางใบดวยความเขมขนต่ํา
ดังนั้นการปลูกพืชตามแนวทางเกษตร
อินทรียจึงควรเนนใหปุยทางใบ เพราะปุยอินทรียมคี วามเขมขนของธาตุอาหารต่ํา การใหปุยทางใบจึงไดรับ
ผลดีกวาทางดิน ปุยอินทรียทนี่ ํามาใชตองเตรียมผานการยอยสลายดวยจุลนิ ทรียเพื่อใหสารอินทรียท ี่พชื
นําไปใชประโยชนไดนอยเปลี่ยนเปนสารอนินทรีย กอนนําไปทําเปนสารละลายและฉีดพนใหกบั พืช โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
มูลสัตว ปุยหมัก

โปรตีน ไขมัน แปง

หมัก ยอยสลาย
มูลสัตว ปุย
หมัก

แอมโมเนียม ไนเตรท
ฟอสเฟต แรธาตุ

แชน้ํา 24 ชม.
สารละลายปุย

ฉีดพนทางใบ
ชวงเชาหรือเย็น
การฉีดพนใหปุยทางใบควรทําในชวงเวลาเชาหรือเย็นเนื่องจากเปนชวงเวลาทีป่ ากใบเปด และใช
น้ํายาลางจากปริมาณเล็กนอยเพื่อทําลายแรงตึงผิวของน้าํ
ทําใหพืชไดรับสารละลายปุยอยางมี
ประสิทธิภาพ จากงานวิจัยที่ผานมาพบวาการใชมูลสัตวที่ไดรับอาหารโปรตีนสูงระดับ 18-21 เปอรเซ็นต
เชน มูลสุกร และไกไข นํามาเตรียมเปนสารน้ําปุยสกัดสามารถเพิ่มผลผลิตขาวและมันสําปะหลังได
นอกจากนี้น้ําทิ้งจากการเลี้ยงปลาในบอซีเมนตสามารถใชเปนปุย ไดเชนกัน เนื่องจากปลากินอาหารที่มี
ปริมาณโปรตีนสูงถึง 28-32 เปอรเซ็นต ขณะที่มูลของปลาละลายน้ําไมไดเปนกอนอยางสัตวบกอื่นๆ
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ขอควรระวังของการใหปุยทางใบ มูลสัตวอาจมีจุลินทรียกอโรคการหมักยอยสลายปุย จะชวยลด
ปริมาณจุลนิ ทรียก อโรคไดสวนหนึ่ง ดังนัน้ หากใชมูลสัตวสําหรับเปนปุยทางใบไมควรนําไปใชฉดี พนพืชผัก
กินใบ เพราะอาจมีจุลินทรียตกคางที่ใบพืชอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค
3. การตรึงไนโตรเจนโดยพืชตระกูลถั่ว การปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที่แปลงเกษตรจะไดประโยชน
จากอินทรียวัตถุจากตนถั่วและสารประกอบไนโตรเจนที่ถั่วสรางขึ้น
เนื่องจากตนถั่วสามารถตรึงแกส
ไนโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนใหเปนสารประกอบไนโตรเจนในตนถั่วไดโดยเฉพาะโปรตีน
แตทั้งนี้
ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของตนถั่วขึ้นอยูก ับหลายปจจัย โดยเฉพาะธาตุอาหารที่อยูในดิน การปลูก
พืชตะกูลถั่วใหสามารถตรึงไนโตรเจนไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสใหกับดิน เพราะ
ดินที่มีธาตุไนโตรเจนระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่วอยูแลว ตนถัวจะตรึงไนโตรเจน
เพียงเล็กนอยหรือไมตรึงไนโตรเจน แตกลับใชประโยชยจากไนโตรเจนจากดินเทานัน้ ดังนั้นการเพิ่มปริมาณ
ฟอสฟอรัสเพื่อใหอัตราสวนฟอสฟอรัสในดินสูงขึน้ เชนใชปุยรอคฟอสเฟต (0-3-0) ขณะเตรียมดิน จะสงผล
ใหตันถั่วตรึงแกสไนโตรเจนไดเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ธาตุโมลิดินัม (Mo) เปนแรธาตุทเี่ ปนองคประกอบของ
เอนไซมในกระบวนการตรึงไนโตรเจนที่ขาดไมได แตเนื่องจากเปนธาตุที่พืชตองการในปริมาณต่ํา ดังนัน้
สามารถใชปยุ มูลสัตวหรือปุย หมักที่มีโมลิดินัมอยูแลวเปนสวนเสริมได
การปลูกถั่วในพื้นที่ครั้งแรกอาจใหผลผลิตตนหรือเมล็ดต่ํา
เนื่องจากจุลนิ ทรียไรโซเบียม
(Rhizobium) ที่ชวยตรึงไนโตรเจนมีปริมาณนอย ซึ่งการปลูกครั้งแรกอาจคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไรโซเบียม
แตหากไมมีเชื้อดังกลาวในการปลูกรุน ถัดไปจะมีเชื้อไรโซเบียมสะสมมากขึ้นเองตามธรรมชาติ ทําใหตนถั่ว
เจริญเติบโตไดดีกวารุนแรก
สําหรับพืน้ ที่สวนยางพาราการปลูกตนถั่วดําคลุมดินระหวางแถวยางพารา
นอกจากชวยรักษาความชื้นและปองกันวัชพืชยังสามารถเก็บเมล็ดถั่วเพื่อจําหนายได
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