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การท าอาหารสุกรจากวตัถุดบิในฟารม์:  
อาหารสตัวจ์ากกลว้ยหมกั เปรยีบเทยีบกบั อาหาร

สตัวท์ีผ่ลติขายในตลาด 
 
โดย แพททรคิ เทรล ์1, บุญส่ง ธารศรทีอง1, และสมบตั ิเฉลมิเลีย่มทอง1 

1ศูนยก์ารเรยีนรู ้เอคโค่ เอเชยี อมิแพค เซน็เตอร ์เชยีงใหม่ 

[หมายเหตบุรรณาธกิาร: นอกจากเมล็ดพนัธุแ์ละพชืผลทีเ่ก็บเกีย่วไดจ้ากศูนยก์ารเรยีนรูเ้อคโคฟ่ารม์
ขนาดเล็กแลว้ เรายงัมคีวามพยายามในการรวบรวมขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนใ์นขบวนการตา่งๆเอาไว ้ซึง่เรา
เรยีกวา่การวจิยั และเป้าหมายของเราคอืเพือ่แบ่งปันใหผู้อ้ืน่ บทความนีเ้ป็นการสรปุบทเรยีนบางสว่นทีเ่รา
ไดเ้รยีนรูจ้ากขัน้ตอนการท า “อาหารสตัวจ์ากวตัถดุบิในฟารม์] 

 

ค าน าสูก่ารท าอาหารสตัวจ์ากตน้กลว้ยหมกั 

การท าปศุสตัวแ์บบผสมผสานในฟารม์ของเกษตรกรรายยอ่ยมกัเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัตอ่ความยัง่ยนื
ในระยะยาวของฟารม์ โดยเฉพาะการใชก้ารหมุนเวยีนสารอาหารทีจ่ าเป็น ปศุสตัวม์บีทบาทส าคญัอยา่งยิง่
ในฟารม์ เพราะชว่ยเปลีย่นพชืและวสัดเุหลอืใชใ้หเ้ป็นแหลง่พลงังานทีส่ าคญั ไม่วา่จะเพือ่การบรโิภคใน
ฟารม์หรอืเพือ่ขายตอ่ไป สกุรซึง่เป็นสตัวท์ีก่นิทัง้เนือ้และพชืเป็นอาหารจงึถอืเป็นตวัแปลงทีม่ปีระสทิธภิาพ

ภาพที ่1 “อาหารสตัวจ์ากกลว้ยหมกั” ท าทุกสปัดาหท์ีฟ่ารม์เอคโค่ เอเชยี โดยผูเ้ช ีย่วชาญดา้น
การเกษตรคอืคุณชยั พรอ้มกบัวตัถุดบิทีต่อ้งใชใ้นขัน้ตอนการท า 



ทีส่ดุชนิดหน่ึงในฟารม์ คอืการเปลีย่นสิง่ทีไ่ม่เหมาะแกก่ารบรโิภคของมนุษยใ์หก้ลายเป็นเนือ้ มูลสตัว ์และ
รายได ้ 

ทีฟ่ารม์เอคโคเอเชยี เราพยายามหาวธิทีีจ่ะผลติ “อาหารสตัวท์ีผ่ลติจากวตัถดุบิในฟารม์” ของเราเอง เพือ่
วตัถปุระสงคใ์นการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่ทีเ่รามอียู ่และในขณะเดยีวกนัยงัเป็นการชว่ยลดตน้ทนุในการเลีย้ง
ปศุสตัว ์นอกจากน้ันจะไดเ้นือ้สตัวแ์ละรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากววั สกุร ไก ่และปลาแลว้ เรายงัค านึงถงึคณุคา่
ของมูลสตัวเ์หลา่นี ้ทีเ่ราน าไปใชใ้นหลายๆดา้นรวมถงึการหมกัและใชใ้นการผลติพชืผล  

ในการผลติอาหารสตัวจ์ากวตัถดุบิในฟารม์ เราขอแนะน าใหใ้ชส้ิง่ทีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
(ในฟารม์หรอืบรเิวณใกลเ้คยีง) โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัวตัถดุบิทีอ่าจถอืวา่เป็น “ของเหลอื” หรอื 
“ถกูประเมนิคณุคา่ต ่า” ทีฟ่ารม์เอคโค ่เอเชยี เราใชต้น้กลว้ย ซึง่เป็นวตัถดุบิทีม่อียา่งอดุมสมบูรณท์ีส่ดุ
ของเรา ส าหรบัสว่นตอ่ไปของบทความนีเ้ราจะเนน้ไปทีข่ ัน้ตอน วธิกีารท า และประโยชนท์ีไ่ดจ้าก “อาหาร
สกุรทีใ่ชก้ลว้ยเป็นหลกั” ซึง่ไดจ้ากสว่นผสมหลกัคอืตน้กลว้ย  ตน้กลว้ยทีน่ ามาหมกันีจ้ะถูกยอ่ยสลายและ
เพิม่ความสามารถในการยอ่ยอาหารได ้และตอ่มาจะน าไปผสมกบัวตัถดุบิตน้ทนุต ่าอืน่ๆทีห่าไดใ้นพืน้ที ่ไม่
วา่จะเป็นร าขา้ว, ขา้วโพดป่น, ปลาป่น, ฯลฯ (ดจูากตารางที ่1) วธิกีารนีไ้ม่ใชเ่ป็นวธิกีารใหม่ แตถู่กน าไป
ปรบัใชม้านานแลว้โดยเกษตรกรรายยอ่ยมากมายในภมูภิาคนี ้ถอืเป็นวธิทีีน่ ามาปรบัใชไ้ดอ้ยูเ่สมอ 

วธิกีารผลติอาหารสตัวข์องเราทีเ่อคโค ่เอเชยี 

วธิกีารตามขัน้ตอนจากรปูภาพ 

1. การเลอืกตน้กลว้ย 

ตน้กลว้ยทีม่อียูม่คีณุคา่ทางโภชนาการไม่เทา่กนั หากเป็นไปได ้เราแนะน าใหต้ดัตน้กลว้ยทีอ่ายไุม่มาก
เพือ่น ามาท าเป็นอาหารสตัว ์(ภาพที ่2) ในระยะการเจรญิเตบิโตนี ้ล าตน้ยงัไม่ไดเ้ปลีย่นพลงังานและ
สารอาหารไปสูร่ะยะการผลติผลกลว้ย จงึยงัคงความออ่นและยอ่ยไดง้่าย เราปลูกกลว้ยน า้วา้ไวเ้พือ่ไว ้
ท าเป็นอาหารสตัว ์ 

2. การหั่น  

ตดัใบออกจากล าตน้ (ใชส้ าหรบัแพะและววัหรอืควาย) 
สว่นล าตน้เทา่น้ันทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นอาหารสกุร เราใช ้
เคร ือ่งสบั โดยการใสล่ าตน้เขา้ไปในเคร ือ่งเพือ่ใหส้บั
ออกมาเป็นชิน้เล็กๆขนาดยาวประมาณ 2-5 ซม. 
(ภาพที ่3) ยิง่ช ิน้เล็กเทา่ไหรก็่จะยิง่หมกัและยอ่ยสลาย
ไดง้่ายขึน้ ตน้กลวัยทีส่บัไดนี้จ้ะเป็นประโยชนส์ าหรบั
สกุรทีเ่ป็นสตัวก์ระเพาะเดีย่ว ซ ึง่แตกตา่งจากสตัวเ์คีย้ว
เอือ้งเชน่ววั (มหีลายกระเพาะ) ทีส่ามารถยอ่ยสลายเสน้
ใยจากพชืไดม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่ 

3. การหมกั 

เราใชก้ารหมกัระยะสัน้ โดยน าตน้กลว้ยสบัมาหมกั
เพยีง 3-4 วนั (ภาพที ่3.2) น ากากน า้ตาลและเกลอืแร่
ผสมเขา้กบัตน้กลว้ยสบั จากน้ันกดใหแ้น่นแลว้ปิดให ้
สนิทในถงัสญูญากาศและปลอ่ยไวใ้หเ้กดิการหมกั หาก
ไม่มกีารหมกั ตน้กลว้ยจะไม่มคีณุคา่ทางโภชนาการ
มากนัก แตข่บวนการนีจ้ะชว่ยท าใหเ้กดิจ านวน
จลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนท์ีจ่ะเป็นชอ่งทางการสง่ผา่น
แหลง่โปรตนีใหก้บัสกุร (สว่นนีย้งัตอ้งการการวจิยัเพิม่เตมิ) 

ภาพที ่2 ตน้กลว้ยทีย่งัไม่ออกปลเีหมาะกบัการ
น ามาท าเป็นอาหารสตัว ์เพราะเมือ่ออกปลแีลว้ 
ล าตน้จะเหนียว ย่อยยากและมปีรมิาณสารอาหาร
นอ้ยลง  



 

ภาพที ่3 (1) ตน้กลว้ยสบัสดๆ (ยิง่ช ิน้เล็กยิง่ด)ี, (2) ตน้กลว้ยสบัหลงัจากหมกัแบบไรอ้ากาศ 3-4 วนัผสมกบั
เกลอืแรแ่ละกากน า้ตาล (3) ตน้กลว้ยหมกัผสมกบัวตัถุดบิทีม่คุีณภาพและพรอ้มน าไปเป็นอาหารสตัว ์

4. การเพิม่ปรมิาณอาหารดว้ยสว่นผสมอืน่ 

ตน้กลว้ยหมกัอยา่งเดยีวมคีุณคา่ทางสารอาหารนอ้ยและตอ้งน าไปผสมกบัวตัถดุบิอืน่ทีม่คีณุภาพ
กวา่เพือ่ใหเ้ป็นสดัสว่นอาหารสตัวท์ีเ่หมาะสม (ภาพที ่3.3) การทดสอบตน้กลว้ยหมกัของเราน้ัน 
พบวา่มปีรมิาณโปรตนีหยาบ 6% จากตารางที ่1 เป็นการสรปุสว่นผสมทีเ่ราใช ้หมายเหต:ุ สว่นผสม
เหลา่นีเ้ป็นวตัถดุบิทีม่มีากทีส่ดุและราคาถกูทีส่ดุส าหรบัเรา โดยพจิารณาจากสถานทีต่ ัง้ของฟารม์
ของเราแตอ่าจเป็นวตัถดุบิทีไ่ม่เหมาะสมกบัสถานทีต่ ัง้อืน่ 

การทดลองวจิยั: อาหารสตัวท์ าเอง vs. อาหารสตัวท์ีผ่ลติขายในตลาด 
เป็นเวลาหลายเดอืนทีฟ่ารม์เอคโค ่เอเชยี ไดท้ าการทดลองใชอ้าหารทีท่ าจากตน้กลว้ยหมกั แลว้น ามา
เลีย้งหมูด าพนัธุท์อ้งถิน่ของเรา เพือ่เปรยีบเทยีบกบัอาหารทีผ่ลติขายในตลาดในระบบการเลีย้งสกุรขนาด
เล็กทีเ่ราม ีเป้าหมายคอืเพือ่ประเมนิราคาโดยรวมของการผลติอาหารสตัวเ์องโดยรกัษาการเพิม่น า้หนัก
ของสกุรใหใ้กลเ้คยีงกนักบัการเลีย้งสกุรดว้ยอาหารทีซ่ ือ้มาจากทอ้งตลาด สกุรกลุม่หน่ึงไดร้บัอาหารทีซ่ ือ้
มา โดยสกุรอกีกลุม่ไดอ้าหารทีท่ าเองจากวตัถดุบิในฟารม์ สกุรทัง้หมดมาจากครอกเดยีวกนัและถกูแยก
ออกเทา่ๆกนัตามน า้หนักแรกทีม่แีละเพศ โดยเราจะช ัง่น า้หนักสกุรทกุๆ 2 สปัดาห ์

รายการตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มูลสรปุ (ตารางที ่1) ของสดัสว่นอาหารทีผ่ลติขึน้จากวตัถดุบิในฟารม์ของเราตาม
โปรตนีเป้าหมายทีต่อ้งการ 3 ชนิดในแตล่ะระยะการเตบิโต เป้าหมายคอืเพือ่ผลติอาหารสตัวจ์ากวตัถดุบิ
ในฟารม์และวตัถดุบิทีห่าไดใ้นพืน้ทีเ่พือ่จะเปรยีบเทยีบกบัอาหารทีผ่ลติขายในตลาด ในแง่ของ
สว่นประกอบทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการและคา่ใชจ้า่ยตน้ทนุโดยรวม เราใชต้น้กลว้ยหมกัเป็นสว่นผสมหลกั 
โดยทีว่ตัถุดบิอืน่ๆเราสามารถหาไดจ้ากฟารม์หรอืหาซือ้จากในพืน้ที ่สิง่ทีส่ าคญัคอืตน้กลว้ยถอืเป็น
วตัถดุบิทีม่คีา่ใชจ้า่ย (แมจ้ะมอียูท่ ัว่ไปโดยไม่ตอ้งซือ้ในฟารม์ของเรา) หากพจิารณาถงึแรงงานทีต่อ้งใชใ้น
การปลกูกลว้ยอยา่ลมืคดิถงึและอยา่ลมืใหค้ณุคา่กบัแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ของเกษตรกรรายยอ่ยทีน่ าแนว
ปฏบิตันีิม้าใช ้

 
“ตน้กลว้ยถอืเป็นวตัถุดบิทีม่คีา่ใชจ้่าย (แมจ้ะมที ัว่ไปในฟารม์ของเรา)หากพจิารณาถงึ
แรงงานทีต่อ้งใชใ้นการปลูกกลว้ย  อย่าลมืคดิถงึและใหค้ณุคา่กบัแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ของ
เกษตรกรรายย่อยทีน่ าแนวปฏบิตันีิม้าใช”้ 
 

 

ตน้ทนุการผลติอาหารสตัวจ์ากวตัถดุบิในฟารม์ตามสตูรขา้งตน้นีม้รีาคาทีถ่กูกวา่มาก (ตารางที ่2) เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัอาหารทีซ่ ือ้มาจากทอ้งตลาด อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากปรมิาณความชืน้ทีส่งูของตน้กลว้ย
หมกัทีเ่ป็นสว่นผสมหลกั จงึจ าเป็นตอ้งใหอ้าหารทีผ่ลติเองนีต้อ่สกุรมากขึน้ประมาณ 50% เพือ่คง
ปรมิาณวตัถแุหง้ทีใ่กลเ้คยีงกบัปรมิาณทีม่ใีนอาหารทีซ่ ือ้มา (ตารางที ่3) หมายเหต:ุ ปรมิาณความชืน้



ของตน้กลว้ยหมกัอยา่งเดยีวอยูท่ีป่ระมาณ 90% แตอ่าหารทีผ่สมครบสว่นแลว้มปีรมิาณความชืน่เฉลีย่
ใกลเ้คยีงอยูท่ี ่50% เมือ่มกีารผสมตน้กลว้ยกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

สตูรอาหารจะมกีารปรบัไปตามระยะการเตบิโตของสกุร โดยใหอ้าหารโปรตนีสงูกบัสกุรอายนุอ้ยกวา่และโต
เรว็กวา่ และลดปรมิาณอาหารนีล้งเมือ่สกุรอายมุากขึน้ ตารางที ่3 สรปุอตัราอาหารทีใ่หแ้กส่กุรแตล่ะระยะ
ไว ้โดยใหป้รมิาณสว่นเพิม่ขึน้ขณะทีป่รมิาณโปรตนีนอ้ยลงเมือ่สกุรอายมุาก  

ตารางที ่1 ตารางสรุปส าหรบัอาหารสตัวท์ีผ่ลติเองจากวตัถุดบิทีม่ตีน้กลว้ยเป็นหลกั สูตรนีส้ าหรบัอาหารที ่
เสรจ็แลว้ 100 กก.และโปรตนีทีต่อ้งการตามระยะเตบิโตของสุกร 

วตัถดุบิ 
ปรมิาณ 
(กโิลกรมั) 

โปรตนี 
(%) 

โปรตนี 
(รวม) 

ตน้ทนุตอ่กก. 
(บาท) 

ตน้ทนุรวม 
(บาท) 

อาหารโปรตนี 20% ส าหรบัสกุรน ้าหนัก 10-30 กก. 
ตน้กลว้ยหมกั 40 6 2.4 3 120 
ร าขา้ว 12 12 1.44 10 120 
ขา้วโพดป่น 15 9 1.35 7 105 
ปลาป่น 10 60 6 40 400 
ถัว่เหลอืงป่น 22 40 8.8 15 330 
อาหารเสรมิพรมีกิซ ์ 1 0 0 35 35 
รวม 100 20   1110 

อาหารโปรตนี 18% ส าหรบัสกุรน ้าหนัก 30-60 กก. 
ตน้กลว้ยหมกั 45 6 2.7 3 135 
ร าขา้ว 12 12 1.44 10 120 
ขา้วโพดป่น 12 9 1.08 7 84 
ปลาป่น 15 60 3 40 200 
ถัว่เหลอืงป่น 25 40 10 15 375 
อาหารเสรมิพรมีกิซ ์ 1 0 0 35 35 
รวม 100 18   949 

อาหารโปรตนี 16% ส าหรบัสกุรน ้าหนัก 60 กก. ขึน้ไป 
ตน้กลว้ยหมกั 55 6 3.3 3 165 
ร าขา้ว 10 12 1.2 10 100 
ขา้วโพดป่น 10 9 0.9 7 70 
ปลาป่น 6 60 3.6 40 240 
ถัว่เหลอืงป่น 18 40 7.2 15 270 
อาหารเสรมิพรมีกิซ ์ 1 0 0 35 35 
รวม 100 16   880 

 

ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยระหว่างอาหารสูตรทีผ่ลติเองและอาหารทีซ่ ือ้มาจากทอ้งตลาด  

 อาหารทีผ่ลติเอง อาหารทีซ่ ือ้มา 
ประเภทอาหาร ตน้ทุน/กก. ตน้ทุน/สุกรต่ออตัราส่วน

ประจ าวนั 
ตน้ทุน/กก. ตน้ทุน/สุกรต่ออตัราส่วน

ประจ าวนั 
โปรตนี 20% 11.10 17.25 18.00 18.00 
โปรตนี 18% 9.49 21.35 15.50 23.25 
โปรตนี 16% 8.80 26.40 14.00 28.00 

 

  



ตารางที ่3 สรุปตารางการใหอ้าหารทีผ่ลติเองและอาหารทีซ่ ือ้มาจากทอ้งตลาด 

น า้หนักสุกร 
(กก.) โปรตนี % เวลาใหอ้าหาร 

อาหารทีผ่ลติเอง อาหารทีซ่ ือ้มา 

กก.ต่อสุกร/ 
วนั 

กก.ต่อสุกร/ 
เวลาใหอ้าหาร 

กก.ต่อสุกร/ 
วนั 

กก.ต่อสุกร/ 
เวลาใหอ้าหาร 

10-30 20 
เชา้ 

1.5 
0.75 

1 
0.5 

เย็น 0.75 0.5 

30-60 18 
เชา้ 

2.25 
1.125 

1.5 
0.75 

เย็น 1.125 0.75 

60-90 16 
เชา้ 

3 
1.5 

2 
1.5 

เย็น 1.5 1.5 
 

ผลทีไ่ดจ้ากการทดลองใหอ้าหารสตัวข์องเอคโค ่เอเชยี 

ผลทีไ่ดจ้ากการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่สกุรทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารสตัวท์ีซ่ ือ้มาจากทอ้งตลาดจะใชเ้วลา
ประมาณ 147 วนัเพือ่จะไดน้ า้หนักทีต่ลาดตอ้งการ (เป้าหมายทีต่อ้งการคอื 70 กโิลกรมั) และจะกนิ
อาหารประมาณ 105 กโิลกรมั (ค านวนเมือ่สกุรอาย ุ9 สปัดาห)์ (ภาพที ่4) สกุรทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีท่ า
เองจากฟารม์จะมนี า้หนักเพิม่ขึน้ชา้กวา่ (น า้หนักทีต่ลาดตอ้งการอยูท่ี ่159 วนั) ดงัน้ันจงึกนิอาหารทีม่ี
มูลคา่เพิม่ขึน้ประมาณ 2 สปัดาห ์รวมอาหารทีก่นิโดยรวมทัง้หมดคอื 189 กโิลกรมัตอ่ตวั  

แมอ้าหารสตัวใ์นฟารม์จะผลติไดร้าคาถกูกวา่ตอ่กโิลกรมั แต่ตอ้งน าไปเลีย้งสกุรในอตัราสว่นทีส่งูกวา่ (ทัง้
รายวนัและตลอดอายขุองสกุร) ดงัน้ันจงึมผีลท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยโดยรวมทีส่งูขึน้ส าหรบัผูผ้ลติ ซ ึง่ในกรณีนี้

คอื 1930 บาท ผลทีไ่ดนี้จ้งึเป็นการย า้เตอืนอยา่งดวีา่อาหารแตล่ะอยา่งมกีารผลติทีไ่ม่เทา่เทยีมกนั และ
จ าเป็นตอ้งท าการพจิารณาจากคณุคา่ทางอาหารและไม่ใชจ่ากปรมิาณเพยีงเทา่น้ันเมือ่จะเปรยีบเทยีบกนั
ระหวา่งอาหารทีท่ าเองกบัทีซ่ ือ้มา 

ตารางที ่4 สรุปการวเิคราะหต์น้ทุนอาหารสุกรทีท่ าเองและซ ือ้มา เร ิม่ทีสุ่กรอายุ 9 สปัดาหแ์ละสิน้สุดที ่70 
กก.ทีเ่ป็น ”น า้หนักขายในตลาด” 

ตน้ทุนการเลีย้งสุกรใหไ้ดน้ า้หนักขาย (ที ่70 กก.) 
 อาหารทีผ่ลติเอง อาหารทีซ่ ือ้มา 
จ านวนวนัทีจ่ะไดน้ า้หนักเพือ่ขาย*   
ปรมิาณอาหารทัง้หมด 
(เร ิม่ต ัง้แต่อายุ 9 อาทติย)์ 

189 กก. 105 กก. 

อตัราแลกเนือ้  4.3 2.7 
จ านวนตน้ทุนอาหารทัง้หมด 1,930 (บาท) 1,733 (บาท) 

 

อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้  

อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้หรอือตัราแลกเนือ้ (Feed Conversion Ratio หรอื FCR) เป็นวธิกีาร
ทัว่ไปทีใ่ชก้ าหนดประสทิธภิาพในการทีส่ตัวจ์ะเปลีย่นอาหารเป็นน า้หนักตวั ตวัอยา่งเชน่ ววัตวัหน่ึงอาจ
ตอ้งการอาหาร 8 กก.เพือ่ใหไ้ดน้ า้หนักตวัเพิม่ขึน้ 1 กก. โดยอตัราสว่นนีอ้าจน าไปใชเ้พือ่พจิารณา
ประสทิธภิาพของอาหารสตัว ์เมือ่ใชก้บัสตัวป์ระเภทเดยีวกนั เชน่เดยีวกบักบักรณีของทดลองการให ้
อาหารสกุรของเรา  

การใชข้อ้มูลทีร่วบรวมมาระหวา่งการทดลองนีท้ าใหเ้ราสามารถประเมนิอตัราแลกเนือ้เฉลีย่ 2.7 ส าหรบั
อาหารทีซ่ ือ้มาและอตัราแลกเนือ้เฉลีย่ 4.3 ส าหรบัอาหารท าเอง (ตารางที ่4) ผลทีไ่ดนี้ท้ าใหเ้ห็นชดัเจน
ถงึความจรงิทีว่า่อาหารแตล่ะสตูรผลติไม่เหมอืนกนัและอาหารทีท่ าเองในฟารม์ทีม่อีตัราแลกเนือ้ต ่ากวา่ 



ตอ้งเอาใหก้บัสตัวใ์นปรมิาณมากกวา่เพือ่ใหไ้ดผ้ลใกลเ้คยีงกนั เป้าหมายตอ่ไปทีค่วรท าคอืการพฒันา
อตัราแลกเนือ้ของอาหารสตัวท์ีท่ าเองในฟารม์ดว้ยการเพิม่หรอืทดแทนสว่นผสมอืน่ทีม่คีณุภาพสงู 

ขอ้แนะน า 
เมือ่มองผ่านๆ ผลทีไ่ดนี้แ้สดงใหเ้ห็นวา่อาหารสตัวท์ีซ่ ือ้มาน่าจะดกีวา่และเกษตรกรตอ้งใชต้น้ทนุทีส่งูกวา่
ในการผลติอาหารสตัวเ์อง แตเ่รามคีวามรูส้กึวา่วธินีีย้งัถอืเป็นประโยชนต์อ่เกษตรกรทีอ่าศยัในพืน้ที่

ห่างไกลทีอ่าจหาซือ้อาหารสตัวไ์ดย้าก นอกจากนีย้งัมโีอกาสทีจ่ะประหยดัตน้ทนุไดเ้ป็นอยา่งมากเน่ืองจาก
วตัถดุบิทีเ่ป็นสว่นผสมเพิม่หรอืทดแทนมรีะบไุวเ้ป็นสว่นผสมทีซ่ ือ้มาจากรายการขา้งตน้  

มคีวามเป็นไปไดส้งูมากทีผู่เ้ลีย้งสกุรจะเร ิม่ทดแทนสว่นผสมของอาหารทีร่ะบไุวด้ว้ยวตัถดุบิและทรพัยากรที่

มอียูใ่นฟารม์ ซ ึง่จะชว่ยลดค่าใชจ้า่ยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบัเกษตรกรทีก่ าลงัผลติวตัถดุบิทีเ่ป็น
สว่นผสมเหลา่นีอ้ยูแ่ลว้ เชน่ร าขา้ว ขา้วโพดป่น หรอืแมแ้ตเ้ศษปลา หากวตัถดุบิในสว่นผสมเหลา่นี ้ถา้
หน่ึงอยา่งหรอืหลายอยา่งสามารถผลติไดจ้ากฟารม์ในตน้ทนุทีต่ ่ากวา่ไปซือ้มา คา่ใชจ้า่ยทีป่ระหยดัได ้
โดยรวมอาจมากกวา่การใชอ้าหารทีซ่ ือ้มาจากทอ้งตลาด และกลายเป็นผลก าไรมากขึน้ 

ชอ่งทางทีเ่ป็นไปไดท้ีใ่หญท่ีส่ดุทีจ่ะเพิม่ผลก าไรไดม้ากทีส่ดุคอืการขายสกุรทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารจากฟารม์
เป็นสกุร “ออรแ์กนิค” หรอื “ธรรมชาต”ิ หากเนือ้สกุรแบบนีเ้ป็นทีต่อ้งการ จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะเพิม่
อตัราก าไรหากท าการผลติหรอืมใีบรบัรองตามขอ้ก าหนด 

เรายอมรบัวา่สถานทีต่ ัง้ของฟารม์เอคโคของเราอยูบ่รเิวณชานเมอืงของเมอืงหลกัทีส่ามารถเขา้ถงึวตัถดุบิ
ตา่งๆไดท้กุเมือ่ เชน่ร าขา้วและปลาป่น และเราเขา้ใจวา่เกษตรกรรายยอ่ยในทีส่งูอาจหาวตัถดุบิเหลา่ได ้
ยาก สตูรสว่นผสมของอาหารทีใ่ชใ้นฟารม์เอคโคไ่ม่ไดก้ าหนดไวต้ายตวัและควรน าไปใชเ้ป็นเพยีงตวัอยา่ง
หน่ึงของสตูรอาหารสตัวท์ีผ่ลติขึน้เองจากวตัถดุบิในฟารม์ เราขอแนะน าใหค้ณุคน้หาแหลง่วตัถดุบิ
เฉพาะทีม่อียูใ่นพืน้ที ่และท าการทดลองกบัวตัถดุบิทีค่ณุสามารถหามาได ้หากมรีายการวตัถดุบิสว่นผสม
ใดทีห่าไม่ไดห้รอืราคาแพงเกนิไป ก็สามารถใชว้ตัถดุบิอยา่งอืน่ทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการใกลเ้คยีงกนัมา
ทดแทนได ้มตีวัเลอืกวตัถดุบิโปรตนีสงูมากมายทีม่อียูเ่ชน่ มะพรา้วป่น ถัว่เหลอืงป่น แมลงป่น กระดกูป่น 
แหนแดง (Azolla caroliniana), ผกับุง้ (Moringa oleifera), กรดอะมโินจากปลา (FAA) และอืน่ๆ  

อยา่ลมืดว้ยวา่การเปลีย่นจากการใชอ้าหารทีซ่ ือ้มาจากทอ้งตลาดมาใชอ้าหารทีท่ าเองน้ันอาจเป็นไปไม่ได ้
ดงัน้ันการผสมอาหารทัง้สองประเภทน่าจะเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุไม่ใชเ่ร ือ่งแปลกทีจ่ะใชท้ ัง้สองวธิพีรอ้มกนัและ
เสรมิดว้ยอาหารแบบใดแบบหน่ึงกบัอกีวธิเีลีย้งหน่ึง การแบ่งคร ึง่ 50-50 ระหวา่งอาหารทีซ่ ือ้มาและอาหาร
ทีท่ าเอง หรอืการใชท้ัง้สองอยา่งดว้ยกนัเป็นทางเลอืกทีด่ทีีค่วรพจิารณาตัง้แตต่น้ อย่างไรก็ตาม วธิกีารใช ้
อาหารทีท่ าขึน้เองอยา่งเครง่ครดัอาจน าไปสูท่างเลอืกอืน่ทีอ่าจยงัไม่เคยเกดิขึน้มากอ่น และการขายสกุร
ไปยงัตลาดสกุร “อนิทรยี”์ หรอื “ธรรมชาต”ิ อาจมศีกัยภาพในการฉุดราคาใหส้งูขึน้ได ้

ขอ้สรปุตอ่ไปนี ้(ภาพที ่4) เป็นขอ้ดแีละขอ้เสยีของการใชอ้าหารทัง้สองแบบ: 

 



 

ภาพที ่4 สรุปขอ้ดแีละขอ้เสยีในการใชอ้าหารทีท่ าเองจากวตัถุดบิในฟารม์เพือ่ใชเ้ลีย้งสตัวใ์นฟารม์เกษตรกร
รายย่อย 

 

ค ากล่าวขอบคุณ 

ขอขอบคณุเจา้หนา้ทีท่กุทา่นทีไ่ดช้ว่ยเหลอืในการเก็บรวมรวมขอ้มูลและใหอ้าหารสกุรเป็นประจ าทกุวนั  
ขอขอบคณุเป็นพเิศษส าหรบัคณุแสง, ปอ, เอริท์, แอนน่ี และเอลซิาเบ็ธ ทีเ่ป็นผูเ้ขยีนเพิม่เตมิจากรายชือ่
ขา้งตน้! 
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