นักวิจัย ม. เกษตร เปลี่ยนวิกฤต จังหวัดนครปฐม ใหเปนโอกาส
ใชประโยชนของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว สรางรายไดใหแกเกษตรกร
นครปฐมเปนจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตวมาก ทั้งสุกร สัตวปก โคเนือ้ และโคนม แตทเี่ ลี้ยงมากทีส่ ุด
คือ สุกร ซึ่งทําใหจังหวัดนครปฐมมีปญหาในเรื่องมลภาวะจากการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งกลิน่ ของ
มูลสุกรกําลังเปนอุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดเปนอยางมาก แมวาจะมีการบําบัดมูล
สัตวโดยหมักใหเกิดกาซชีวภาพบางแลว แตกากตะกอนและน้ําเสียทีอ่ อกมาจากฟารมยังเปนปญหาที่
ตองแกไขอยู
การแกปญหาเรือ่ งมลภาวะดังกลาวจากการมองของคนทั่วไป คือ การใหยายฟารมเลี้ยงสัตว
ออกไปอยูที่ใหมใหไกลจากแหลงชุมชน ซึ่งดูเหมือนเปนเรื่องงาย แตในทางปฏิบตั ิจริงแลวคงไมงายนัก
เพราะฟารมเลี้ยงสัตวแตละแหงโดยเฉพาะฟารมสุกรมีการลงทุนในเรือ่ งของสิ่งกอสรางสูงมาก หากตอง
ยายไปคงลําบากและตองลงทุนอีกมาก ซึ่งทางผูวาราชการจังหวัดนครปฐมไดเล็งเห็นถึงปญหาเหลานี้
จึงไดมอบหมายให สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่ การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับ ปศุสัตวจังหวัดศึกษา หาทางใชประโยชนจาก
ของเสียเหลานั้นใหได
ดังนั้น รองศาสตราจารยอุทัย คันโธ หัวหนาศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว และ
อ.สุ กั ญญา จั ตตุ พรพงษ จากสถาบั น สุ วรรณวาจกกสิ กิ จ ฯ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขต
กําแพงแสน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุยอินทรียแบบตาง ๆ สําหรับพืช
เศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐม เสนอไปยังผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ปรากฏวาไดรับการเห็นชอบและ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการภายใตโครงการยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2549 นี้
ดวยเห็นวาในของเสียเหลานี้มีธาตุอาหารตาง ๆ โดยเฉพาะแรธาตุรองและแรธาตุปลีกยอยตาง ๆ ไดแก
ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร โซเดียม เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ฯลฯ ซึ่งเสริมไปใน
อาหาร แตสัตว ไมสามารถยอยและดูดซึ มไปใชไดหมด จึ งมีเหลือ ขับถายออกมาในมูลสัตว ซึ่งธาตุ
เหลานี้มีประโยชนชวยใหพืชมีการสังเคราะหดวยแสงไดมาก สงผลใหพืชใหผลผลิตเต็มที่ มีคุณภาพดี
ตนพืชแข็งแรง อายุการใชงานยาวนานขึ้น สามารถลดการใชปุยเคมีลงได เปนการทําการเกษตรอินทรีย
ขณะเดียวกันผูเลี้ยงสัตวก็จะไมมีปญหาจากของเสียในฟารม แตกลับจะมีรายไดจากการขายมูลสัตวและ
ของเสียเพื่อใชเปนปุยอีกดวย

ซึ่งทางโครงการฯ ไดดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบของการนํามูลสัตวชนิดตาง ๆ ทั้งสุกร
โคเนือ้ โคนม ไกเนือ้ ไกไข และน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวมาใชตามความเหมาะสมของปริมาณธาตุ
อาหารพืชที่มอี ยูในมูลสัตวและน้ําเสียเหลานั้น รวมทั้งวิธีการประยุกตใชใหงาย สะดวก ประหยัดและ
เหมาะสมกับพืชแตละระยะของการใหผลผลิตพืชแตละชนิด คือ ขาว ออย ไมผล พืชผักและไมดอก ซึ่ง
เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม
ในเบื้องตนหลังจากไดศกึ ษาคุณคาทางอาหารธาตุตาง ๆ ของมูลสัตว และความตองการของพืช
แลว ทางโครงการฯ ไดเริ่มทําแปลงสาธิตแหงแรกในนาขาวของคุณสานนท วิบูลยชาติ หมู 12 ต.หินมูล
อ.บางเลน จ.นครปฐม (หลังสนามไดนาสตีก้ อลฟคลับ) ในพื้นที่ 12 ไร และแปลงนาของคุณคํานวณ
งอกงาม ม. 1 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม พื้นที่ 7 ไร โดยเริ่มตั้งแตการแนะนําใหหมักตอซัง
ขาว โดยไมตองเผาแตใชมลู สุกรใสไปในนาขาวอัตรา 200 – 250 กก.ตอไร รวมกับการใชน้ําสกัดมูลสุกร
(ทําโดยใชมูลสุกรแหงใสถุงมุงเขียว อัตรามูลสุกรแหง 1 กก. ตอน้ํา 10 ลิตรหมักไว 24 ชม. นํามูลออก
แลวเก็บน้ําสวนใสไวใชไดนาน) เติมปุยอินทรียน้ํา พด. 2 อัตรา 5 ลิตรตอไร และสารเรง พด. 1ของกรม
พัฒนาที่ดิน เพือ่ เรงการยอยสลายของตอซัง ปรากฎวาใชเวลาหมักตอซังเพียง 14 วัน ก็สามารถปลูกขาว
ใหมไดแลว สวนเมล็ดขาวกอนปลูกก็ไดแนะนําใหแชดวยน้ําหมักมูลสุกรเจือจาง 1 ตอ 20 แทนการแช
น้ําธรรมดา ซึ่งก็พบวาทําใหเมล็ดขาวงอกไดเร็วและดีข้นึ หลังหวานขาวได 12 - 15 วัน ใหใชน้ําสกัดมูล
สุกร 1 ลิตรตอน้ํา 1 ถัง (20 ลิตร) ฉีดพนทางใบชวงเชาหรือเย็นและทําซ้ําเปนครั้งที่ 2 เมือ่ ขาวอายุได 25
– 30 วัน สวนครั้งที่ 3 เมื่อขาวอายุ 40 วัน ใหใชน้ําสกัดมูลสุกรอัตรา 2 ลิตรตอน้ํา 1 ถัง ฉีดพนทางใบ
เชนกัน ครั้งที่ 4 เมือ่ ขาวอายุ 50 – 55 วัน และครั้งสุดทายเมือ่ ขาวแทงรวงออกมาใหเห็น จะทําใหขา วรวง
ใหญและยาวขึ้น นอกจากนี้ใหใชน้ําสกัดมูลสุกรอัตรา 100 ลิตรตอไร ปลอยไปพรอมกับน้ําที่สูบเขานา
เมือ่ ขาวอายุประมาณ 30 และ 55 วัน จะทําใหตนขาวแข็งแรงออกรวงเร็วขึ้น จํานวนรวงและเมล็ดขาว
มากขึ้นดวย
นอกจากนี้ทั้ง คุณสานนท และคุณคํานวณ ยังใหขอ สังเกตวา “ ตนขาวแข็งแรงกวาแตกอ น ลด
การเขาทําลายของเพลี้ยไฟและหมอนมวนใบลงไดมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงนาทีอ่ ยูบริเวณติดกัน
จึงไมจําเปนตองใชยาฆาแมลงเลย สวนตนทุนคาปุยก็ลดลง เหลือประมาณไรละ 250 บาท (มูลสุกร
ราคา กก.ละ 1 บาท) เนือ่ งจากเมือ่ ใสน้ําสกัดมูลสุกรแลวตนขาวจะเขียวและแข็งแรงดี ไมตอ งใสปุยยูเรีย
แตใหผลผลิตสูงกวาเดิมมาก” ลาสุดคุณสานนท ทํานา 12 ไร ไดขาวถึง 16 เกวียน จึงรูสึกพอใจกับการ
ทํานาตามคําแนะนําของเจาหนาที่โครงการเปนอยางมาก และดีใจทีจ่ ะสามารถปรับเปลี่ยนการทํานาของ
ตนใหเปนการทําเกษตรอินทรียไดอยางที่ตั้งใจไว
สวนผลการใชน้ําสกัดมูลสุกรและกากตะกอนมูลสุกรที่เหลือจากบอกาซชีวภาพนั้นยังสามารถ
ใชไดดกี ับทั้งแปลงพืชผัก ไมใบไมดอกและไมผลอีกดวย โดยเฉพาะกับพืชผักทุกชนิดใชไดผลดีมาก เชน

แปลงสาธิตปลูกผักชีฝรั่งของคุณเกษม ที่ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใชกากตะกอนมูลสุกร
ใสแปลงผักชีฝรั่งหรือใชน้ําสกัดมูลสุกรเจือจาง 1 ลิตรตอน้ํา 1 ถัง ฉีดสัปดาหละครั้ง พบวาใบผักชีฝรั่ง
ใหญและยาวขึ้นมาก ลักษณะใบตั้ง สีเขียวเขม ผลผลิตรวมเพิ่มขึน้ 2 – 3 เทา คาปุยมูลสุกรถูกมาก เมือ่
เทียบกับปุยเคมีทเี่ คยใช นอกจากนีเ้ กษตรกรในเขต ต.โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี ซึ่งปลูกผักกาดหอม
ผักกวางตุง และเกษตรกรในเขต ต.บานยาง อ.เมือง ซึ่งปลูกพริก ฟาทะลายโจร มะลิ ก็ใชปุยมูลสุกร
ตามวิธีนแี้ ละไดผลเพิ่มขึ้นมากเชนเดียวกัน
สําหรับเกษตรกรที่ทํานาหรือปลูกพืชผักไมดอก ไมผลและผูสนใจรายอื่น ๆ หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอขอขอมูลหรือขอเยี่ยมชมแปลงสาธิตไดที่ โครงการพัฒนาของเสียจากฟารม
เลีย้ งสัตวเปนปุยอินทรียแ บบตางๆ ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เบอรโทร 034 –
352035 หรือที่ อ.สุกัญญา จัตตุพรพงษ 01 – 8453371

