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วิถีชีวเกษตร : หมุนเวียนธาตุอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบของการจัดการ 

 1. ลดแรงงาน : ลงแรงตนเอง ใหส่ิงมีชีวิตจัดการกันเอง 

 2. ลดเวลา : การจัดการเทคโนโลย ี

 3. ลดเงินทนุ : ลงทุนต่ําหาวัสดุและกระบวนการทดแทน  

4. ลดการใชปุยเคมี สารเคมี และรักษาส่ิงแวดลอม 

 5. เพิ่มผลผลิตและความหลากหลายของผลผลิต 

 6. เพิ่มราคาผลผลิต 

 

 การเลีย้งสัตว์และประมง 

 หลักการจดัการโปรตีนสําหรับสัตว เนื่องจากการเล้ียงสัตวตนทุนสวนใหญอยูทีค่าอาหารประมาณ 

60 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะอาหารที่มีเปอรเซน็ตโปรตีนสูงยอมมีราคาสูงข้ึน  

 1. ลดปริมาณโปรตีน เพิ่มแหลงพลังงานจากคารโบไฮเดรท (แปง) และไขมัน เนื่องจากสัตว

สามารถใชโปรตนีเปนแหลงพลังงานไดเชนเดยีวกับแปงและไขมัน ดังนั้นการใหอาหารสัตวโปรตนีสูงชวย

เพิ่มการเจริญเติบโต แตโปรตนีสวนหนึ่งอาจถูกเปล่ียนใชไปในรูปของพลังงาน ดังนัน้การเสริมแปงและ

ไขมันเพื่อเปนแหลงพลังงานจงึสามารถลดปริมาณโปรตีนในอาหารลง เปาหมายเพื่อใหสัตวใชโปรตนี

สําหรับเจริญเติบโตเทานัน้ นอกจากนี้สามารถสรางอาหารตามธรรมชาติเพื่อเปนแหลงโปรตีน ทําใหลด

ปริมาณโปรตีนในอาหารลงไดเชนกัน ไดแกการเล้ียงปลานิลดวยอาหารปริมาณเทาเดิม แตลดเปอรเซ็นต

โปรตีนลง เชน เดิมใหอาหารปลาโปรตีน 28% อาจปรับใหลดเหลือ 25% โดยเพิ่มสวนของแปงและไขมัน

เขาไปทดแทน หรือใหอาหารเปอรเซน็ตโปรตีนเทาเดิมแตลดปริมาณอาหารลง รวมกับปลอยใหสัตวหากนิ

ตามธรรมชาติ การทําเชนนี้สงผลใหสัตวเจริญเติบโตชาลง เพิ่มระยะเวลาเล้ียงนานข้ึน แตทําใหตนทนุการ

ทวีเดช ไชยนาพงษ 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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พืช 

สัตว จุลินทรีย 

การจัดการ ผลผลิต 
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ผลิตดานอาหารลดลง ทั้งนี้ควรลดความหนาแนนของปลาลงใหเหมาะสม เนื่องจากอาหารธรรมชาติ

ภายในบออาจไมเพยีงพอ สําหรับลูกสัตวทุกชนิดควรใหอาหารที่มีเปอรเซ็นตโปรตีนเหมาะสมเนื่องจาก

สงผลตอการเจริญเตบิโตและอัตรารอด จึงไมควรลดปริมาณโปรตีนลง 

 2. โปรตีนจากพืชทดแทนโปรตีนจากสัตว 

 2.1 โปรตีนจากพืชโดยตรง พืชหลายชนิดมีศกัยภาพใชสําหรับเปนอาหารสัตวเพื่อทดแทนโปรตีน

จากปลาปนได ไดแกพืชตระกูลถั่วที่สามารถตรึงแกสไนโตรเจนจากอากาศเปล่ียนเปนโปรตนีภายในใบพชื 

เชน กระถนิ และแค เปนตน นอกจากนี้มีใบมันสําปะหลัง และมันเทศ มีโปรตนีที่สามารถใชเปนอาหารสัตว

ไดเชนกัน สวนใบพืชอ่ืนๆ แมมีโปรตนีคอนขางต่ําแตสามารถใชเปนอาหารสัตวไดเชนกนั นอกจากนี้มูลสัตว

ที่ผานการยอยสลายแลวสามารถใชเปนปุยสําหรับพืช จากนั้นนําพชืดังกลาวใชเปนอาหารสัตวได ไดแก

การใชมูลไกเปนปุยสําหรับแหนเปด แลวจึงนําแหนเปดไปเล้ียงสัตว ซึ่งเปนกระบวนการเปล่ียนธาตุอาหาร

ดังนี ้(ภาพ 2) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2 รูปแบบการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตโดยใชตนทุนจากของเสีย (มูลสัตว) ที่เกดิข้ึน 

 

2.2 จุลินทรียสรางโปรตนี เปล่ียนโปรตีนคณุภาพต่ําเปนโปรตีนคุณภาพสูง จุลินทรียหลายชนิดมี

โปรตีนและกรดอะมิโนเหมาะสมสําหรับใชเปนอาหารสัตว สัตวกินพืชหลายชนดิไดรับสารอาหารที่เปน

ประโยชนจากจุลินทรีย ดังเชนสัตวเคี้ยวเอ้ียงเชน วัว ควาย กินหญาที่มีปริมาณโปรตนีต่ํา แตสามารถ

เจริญเตบิโตไดดี เนื่องจากการหมักหญาดวยจุลินทรียในกระเพาะ โดยจุลินทรียยอยสลายสารอาหารจาก

หญาไดเปนโปรตีนคุณภาพดใีนเซลลของจุลินทรีย และวัวยอยจุลินทรียเปนอาหารอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นได

จากหากวัวกนิเฉพาะหญาเปนอาหารการเจริญเติบโตชาและถึงวัยเจริญพนัธุชา เพราะไดรับสารอาหารที่

ไกไข 

มูลไก 
(อนินทรีย) 

มูลไก 
(อินทรีย) 

ผักบุง 

หมัก จุลินทรีย 

ไขไก 
- แคโรทีนอยดสูง 
- โฟเลตสูง 

อาหาร

ไกไข 
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ปริมาณโปรตีนต่ํา สวนวัวทีก่ินอาหารผสมจะเจริญเติบโตเร็วและเจริญพันธุไดเร็ว การเติบโตของจุลินทรีย

แบงได 2 กลุม ดังนี ้

2.2.1 จุลินทรียกลุมไมตองการออกซเิจน ที่นิยมนํามาใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตวไดแก ยีสต  

2.2.2 จุลินทรียกลุมตองการออกซิเจน มีการศึกษาใชเชื้อราบางชนดิที่สามารถผลิตเอนไซมยอย

สลายสารประกอบคารโบไฮเดรท (แปง) ไดแก ไตรโคเดอรมา (Trichoderma sp.) 

 

ใชสวนใบเปนอาหารสัตว ไดแก กระถนิ มันสําปะหลัง มันเทศ ผักบุง แหนเปด แหนแดง และไขน้ํา 

 ใชสวนผลเปนอาหารสัตว ไดแก กลวย มะละกอ และมะพราว 

 ใชสวนรากเปนอาหารสัตว ไดแก มันสําปะหลัง มันเทศ 

 ใชสวนลําตนเปนอาหารสัตว ไดแก สาค ู

 ธัญพืชที่ปลูกงาย เปนอาหารสัตว ไดแก ขาวฟาง 

 

 การปลูกพืช 

 1. การปรับปรุงโครงสรางดิน การจดัการกระบวนการปลูกพืชที่ลดการใชปุยเคมีและสารเคมี

ทางการเกษตร จําเปนตองเร่ิมจากการปรับปรุงโครงสรางดิน ตามทฤษฏีแลวดินที่ดคีวรมีปริมาณ

อินทรียวัตถปุระมาณ 5 เปอรเซน็ต เนื่องจากอินทรียวัตถุชวยดดูซับความชื้น ดูดจับและปลดปลอยธาตุ

อาหารแกพืช แตดนิในพื้นที่เกษตรทั่วไปมีปริมาณอินทรียวัตถุนอย ดังนั้นจึงเห็นไดวาการใชปุยอินทรียชวย

เพิ่มปริมาณผลผลิต แตเนื่องจากอินทรียวัตถุทีเ่ติมลงในดินจะถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย ทําใหปริมาณ

อินทรียวัตถุลดลงไปเร่ือยๆ จึงตองเพิ่มอินทรียวัตถเุสมอเม่ือปลูกพืช การทีด่ินมีปริมาณอินทรียวัตถ ุ

ความชื้น และออกซเิจนเพียงพอ ทําใหดนิมีชีวิตเหมาะสมตอการปลูกพชื มีแนวคิดหนึ่งที่สามารถเพิม่

อินทรียวัตถุแกดินในระยะยาว ดวยการใชผงถานขนาดเล็กปรับปรุงโครงสรางดิน เนื่องจากถาน

ประกอบดวยคารบอนเปนองคประกอบหลักเชนเดยีวกับอินทรียวัตถุ แตเม่ืออยูในรูปของถานจุลินทรียยอย

สลายไดชามาก ทําใหสามารถคงอยูในดินไดนาน นอกจากนี้ถานมีรูพรุนขนาดเล็กที่ชวยเก็บรักษาความชื้น 

เปนที่อาศัยของจุลินทรีย และสามารถดูดซบัและคอยๆปลดปลอยธาตุอาหารใหกับพชื ที่ผานมามีงานวิจยั

ใชถานแกลบปรับปรุงโครงสรางดนิ พบวามีผลใหพชืใหผลผลิตเพิ่มข้ึน แตทัง้นี้ตองควบคุมใหปุยอินทรีย

เพื่อเปนธาตุอาหารแกพชือยางเหมาะสม 

 สําหรับการปลูกขาวถึงแมแปลงนาจะมีน้ําขังอยูตลอดเวลา แตรากของขาวตองการออกซิเจนจึง

เปนเหตใุหรากของขาวเจริญลงในดินลึกเพียงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากเปนบริเวณที่มีออกซิเจน

และธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของตนขาว การใชอินทรียวัตถใุนนาขาวชวยเสริมใหรากขาวสามารถ

ขยายเพื่อหาอาหารไดในพื้นที่มากข้ึน ตนขาวจึงแตกกอและมีจํานวนผลผลิตเพิ่มข้ึน 
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 2. การใหปุยทางใบ ทั่วไปแลวพืชไดรับธาตุอาหารดวยการดูดซับจากดินทางราก ผานลําตนและ

สงตอใหใบเพื่อผานกระบวนการสังเคราะหดวยแสง แตพบวาพืชสามารถไดรับธาตุอาหารทางใบเพื่อการ

เจริญเตบิโตไดเชนกนั ทั้งนีก้ารใหปุยแกพชืทางดนิตองใชความเขมขนมากกวาทางใบ จึงเปนผลใหการใช

ปุยเคมีทางดินรวมกับใหปุยเสริมทางใบทําใหไดรับผลผลิตเพิ่มมากข้ึน เหน็ไดวาการผลิตปุยน้ําหมัก

อินทรียนยิมใหแกพืชดวยการฉีดพนทางใบดวยความเขมขนต่ํา ดังนั้นการปลูกพชืตามแนวทางเกษตร

อินทรียจึงควรเนนใหปุยทางใบ เพราะปุยอินทรียมีความเขมขนของธาตุอาหารต่ํา การใหปุยทางใบจึงไดรับ

ผลดีกวาทางดิน ปุยอินทรียทีน่ํามาใชตองเตรียมผานการยอยสลายดวยจุลินทรียเพื่อใหสารอินทรียที่พชื

นําไปใชประโยชนไดนอยเปล่ียนเปนสารอนินทรีย กอนนาํไปทําเปนสารละลายและฉีดพนใหกบัพืช โดยมี

ข้ันตอนดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 การฉีดพนใหปุยทางใบควรทําในชวงเวลาเชาหรือเยน็เนื่องจากเปนชวงเวลาทีป่ากใบเปด และใช

น้ํายาลางจากปริมาณเล็กนอยเพื่อทําลายแรงตงึผิวของน้าํ ทําใหพืชไดรับสารละลายปุยอยางมี

ประสิทธิภาพ จากงานวิจัยที่ผานมาพบวาการใชมูลสัตวที่ไดรับอาหารโปรตีนสูงระดบั 18-21 เปอรเซ็นต

เชน มูลสุกร และไกไข นํามาเตรียมเปนสารน้ําปุยสกัดสามารถเพิ่มผลผลิตขาวและมันสําปะหลังได 

นอกจากนี้น้ําทิ้งจากการเล้ียงปลาในบอซีเมนตสามารถใชเปนปุยไดเชนกัน เนื่องจากปลากินอาหารที่มี

ปริมาณโปรตีนสูงถึง 28-32 เปอรเซ็นต ขณะที่มูลของปลาละลายน้ําไมไดเปนกอนอยางสัตวบกอ่ืนๆ  

มูลสัตว ปุยหมัก 

มูลสัตว ปุย

หมัก 

 

หมัก  ยอยสลาย 

โปรตีน ไขมัน แปง 

แอมโมเนียม ไนเตรท 

ฟอสเฟต แรธาต ุ

สารละลายปุย 

แชน้ํา   24 ชม. 

ฉีดพนทางใบ 

ชวงเชาหรือเยน็ 
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ขอควรระวังของการใหปุยทางใบ มูลสัตวอาจมีจุลินทรียกอโรคการหมักยอยสลายปุยจะชวยลด

ปริมาณจุลินทรียกอโรคไดสวนหนึ่ง ดังนัน้หากใชมูลสัตวสําหรับเปนปุยทางใบไมควรนําไปใชฉีดพนพชืผัก

กินใบ เพราะอาจมีจุลินทรียตกคางที่ใบพืชอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค 

 

 3. การตรึงไนโตรเจนโดยพืชตระกูลถั่ว การปลูกพชืตระกูลถั่วในพื้นที่แปลงเกษตรจะไดประโยชน

จากอินทรียวัตถจุากตนถั่วและสารประกอบไนโตรเจนที่ถั่วสรางข้ึน เนื่องจากตนถั่วสามารถตรึงแกส

ไนโตรเจนจากอากาศเปล่ียนใหเปนสารประกอบไนโตรเจนในตนถั่วไดโดยเฉพาะโปรตนี แตทั้งนี้

ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของตนถั่วข้ึนอยูกับหลายปจจยั โดยเฉพาะธาตุอาหารที่อยูในดนิ การปลูก

พืชตะกูลถั่วใหสามารถตรึงไนโตรเจนไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสใหกับดิน เพราะ

ดินที่มีธาตุไนโตรเจนระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่วอยูแลว ตนถัวจะตรึงไนโตรเจน

เพียงเล็กนอยหรือไมตรึงไนโตรเจน แตกลับใชประโยชยจากไนโตรเจนจากดินเทานัน้ ดังนั้นการเพิ่มปริมาณ

ฟอสฟอรัสเพื่อใหอัตราสวนฟอสฟอรัสในดินสูงข้ึน เชนใชปุยรอคฟอสเฟต (0-3-0) ขณะเตรียมดิน จะสงผล

ใหตันถั่วตรึงแกสไนโตรเจนไดเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ธาตุโมลิดินัม (Mo) เปนแรธาตุทีเ่ปนองคประกอบของ

เอนไซมในกระบวนการตรึงไนโตรเจนที่ขาดไมได แตเนื่องจากเปนธาตทุี่พืชตองการในปริมาณต่ํา ดังนัน้

สามารถใชปุยมูลสัตวหรือปุยหมักที่มีโมลิดินัมอยูแลวเปนสวนเสริมได 

 การปลูกถั่วในพื้นที่คร้ังแรกอาจใหผลผลิตตนหรือเมล็ดต่ํา เนื่องจากจุลินทรียไรโซเบยีม 

(Rhizobium) ที่ชวยตรึงไนโตรเจนมีปริมาณนอย ซึ่งการปลูกคร้ังแรกอาจคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไรโซเบยีม 

แตหากไมมีเชื้อดังกลาวในการปลูกรุนถัดไปจะมีเชื้อไรโซเบียมสะสมมากข้ึนเองตามธรรมชาต ิ ทําใหตนถั่ว

เจริญเตบิโตไดดีกวารุนแรก สําหรับพืน้ที่สวนยางพาราการปลูกตนถั่วดําคลุมดินระหวางแถวยางพารา 

นอกจากชวยรักษาความชื้นและปองกันวัชพืชยังสามารถเก็บเมล็ดถั่วเพื่อจําหนายได  
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