บทที่ 9
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ
1. หัวขอการสอน
1.1 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
1.2 หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม
1.3 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับแพะและแกะ
1.4 องคประกอบของเสียที่กอ ใหเกิดมลพิษกับสภาพแวดลอม
1.5. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในฟารมแพะ-แกะ
2. สาระสําคัญ
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนแนวทางหนึ่งทีจ่ ะชวยใหการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลัง
งานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด ไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย
ในการดําเนินกิจการฟารมผลิตแพะและแกะมักเกิดปญหาสําคัญซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ
ของเสียจากฟารมประกอบดวย มูล ปสสาวะ เศษอาหาร น้ําเสียจากการชําระลางคอกและอุปกรณ
ซึ่งหากไมมีขบวนการบําบัดอยางถูกวิธีจะกอใหเกิดมลภาวะทางดิน น้ําและอากาศ สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เปนภาระทั้งดานการเงินและสังคม
แนวทางการแกปญหาดังกลาว คือ การนําของเสียจากฟารมมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด เปนการ
ลดมลภาวะและไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. จุดประสงคการสอน
3.1 มีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3.2 วางแผนการอนุรักษสิ่งแวดลอมในฟารมการเลี้ยงแพะ-แกะไดอยางเหมาะสม
3.2 ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกีย่ วกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
การเลี้ยงแพะ-แกะ
4. เนื้อหา
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในการใชพลังงานและสิ่งแวด
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ลอม ซึ่งเปนปจจัยพืน้ ฐานสําคัญในชีวติ ประจําวัน เปนการใชพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผล เพื่อให
สิ่งแวดลอมอยูใ นลักษณะทีด่ ยี ังผลใหมนุษยมีคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูที่ดีตลอดไปเพราะสิ่งแวดลอมมีผล
ตอสุขภาพและพลานามัย
4.1 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษ หมายถึง การใชอยางสมเหตุสมผลเพื่อการมีใชตลอดไป (พนิต, 2553) ตามพระราช
บัญญัติการสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดนยิ ามคําวา การอนุรักษพลังงาน คือ ผลิตและใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด ดังนั้นการอนุรักษพลังงานจึง หมายถึง การผลิตและใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และประหยัด โดยการพัฒนาขบวนการผลิตและใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม
ตลอดจนการพัฒนาพลังงานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ จึงเปนการลดคาใชจาย และ
สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติไดนานขึน้
สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรม
สามารถจับตองและมองเห็นไดและเปนนามธรรม เชน แบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ความ
เชื่อ ซึ่งมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันและเปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึง่ มีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง สิ่งแวดลอมจึงเปนวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวของกันทั้งระบบ (วีรวัฒน, 2540)
การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผลกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีระยะเวลาการใชงานยาวนานที่สุด (วีรวัฒน, 2540) ทั้งโดยการใชวธิ ที างธรรมชาติและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเปนการเก็บรักษา ปกปองและพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรให
เกิดประโยชนตอสวนรวมมากที่สุดสงผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
4.2 หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม
มนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางแนบแนนตลอดเวลา ในอดีตปญหาเรื่องความไมสมดุล
ของธรรมชาติยังเกิดขึ้นไมมากนัก เนื่องจากชุมชนยังมีขนาดเล็ก มีวิถชี ีวิตทีใ่ กลชิดและผูกพันกับธรรมชาติ
ความเปลี่ยนแปลงดานธรรมชาติและสภาวะสิ่งแวดลอมเปนไปอยางคอยเปนคอยไป จึงอยูใ นวิสยั ที่สามารถจะ
ปรับสมดุลระหวางธรรมชาติกับมนุษยได ผลกระทบที่มตี อสิ่งแวดลอมและปญหาจากมลพิษตาง ๆ ที่รุนแรง
จึงยังไมปรากฏใหเห็น อยางไรก็ตามเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชน ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมตาง ๆ ทําใหความตองการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็วและเกิดมลภาวะตาง ๆ ตามมา หลักการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม (พนิต,
2553) มีดังนี้
4.2.1 ใหการศึกษาแกประชาชน ใหมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาความสมดุล
ตามธรรมชาติเขาใจหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผล
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ตอสิ่งแวดลอมนั้น ๆ อยางนอยที่สุด ตองคํานึงถึงการสูญเปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและจะมี
ผลตอการทําใหสิ่งแวดลอมอยูในสภาพทีด่ ี
4.2.2 ออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงกฎหมายผังเมือง
กฎหมายอาหารและยา กฎหมายควบคุมคุมครองพืชผลเกษตรและปศุสัตว กฎหมายอนุรักษศิลปะสถาน
ฯลฯ
4.2.3. จัดตั้งสํานักงานสิ่งแวดลอมทั่วไป รวมทั้งสํานักงานเพื่อควบคุมตรวจตราเฉพาะดาน
เชน สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา หรือหนวยงานอืน่ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมโรงงาน ฯลฯ ทุกประเทศ
ยอมหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตน ในขณะเดียวกันก็พยายามคงสภาพสิ่งแวดลอมไว
ใหเสื่อมโทรมนอยที่สุด ประเทศที่พัฒนาแลวไมควรเนนการแกปญหามลพิษเพียงอยางเดียว แตจะตองรับ
ผิดชอบในการคนควาวิจัย หาวิธีใชทรัพยากรที่เหมาะสม ประเทศดอยพัฒนาแมจะมีสวนทําใหสิ่งแวดลอม
เปนพิษนอยก็ตาม ก็ควรจะมีบทบาทในการปองกัน และแกไขปญหาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเชนกัน
เพราะถาปลอยใหมลพิษแพรกระจายไปโดยไมมกี ารควบคุมจะมีผลโดยตรงตอสภาวะแวดลอม
4.2.4 ศึกษาคนควาหาวิธีการใหม ๆ ในการผลิตและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ใหมีใชอยางพอเพียง ใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนดวยความระมัดระวังใหเปนประโยชนและทํา
ใหอยูใ นสภาพที่เพิ่มพูนทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ
4.2.5 กระบวนการในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองมีการวางระบบและแบบแผนที่
รัดกุมเมื่อใชดาํ เนินการแลวตองไมสงผลกระทบตอทรัพยากรนั้นเอง หรือตอทรัพยากรอื่น หรือตอระบบสิ่ง
แวดลอมนัน้ ๆ อยางเด็ดขาด แตถาหลีกเลี่ยงไมไดตองพยายามใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด เพื่อไมใหเกิดพิษ
ภัยตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอืน่ ๆ
4.2.6 ประชากรเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป จึงจําเปนอยางยิง่ ที่จะ
ตองประมาณอัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม โดยพิจารณาจากความตองการใชทรัพยา
กรธรรมชาติเปนสําคัญ ดังนั้นในการพัฒนาจึงควรผสมผสาน (Integrate) หลักการอนุรักษเขาไปดวย รวม
ทั้งนําปญหาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบอันเกิดจากการใชทรัพยากร มาประกอบในการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ และในการพัฒนาไมควรคํานึงแตการแสวงหาประโยชน
สูงสุด (Maximize Returns) แตเพียงอยางเดียว เนื่องจากการพัฒนาตองพึ่งทรัพยากรและทรัพยากรก็เปน
องคประกอบของสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมและการพัฒนาจึงมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (Inter-Relation
ship) ดังนั้นจึงจําเปนตองเลือกแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) เพื่อใหเกิดสมดุล
แกสิ่งแวดลอม
4.3 การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับแพะและแกะ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ไดกาํ หนดแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
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ฟารมสัตวตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 ใหฟารมดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดังนี้
4.3.1 การกําจัดขยะมูลฝอยตองมีการรวบรวมไวในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยซึ่งมีฝาปดมิดชิด
และนําไปทิ้งในบริเวณที่เหมาะสม
4.3.2 การจัดการซากสัตว ใหดําเนินการอยูในดุลพินิจของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม กรณี
ทําลายใหทําการฝงไวใตระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ใชยาฆาเชื้อโรคราด หรือใชปูนขาวโรยจนทั่ว
แลวกลบดินปดปากหลุมและพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
4.3.3 มูลสัตว ตองเก็บกวาดไมใหหมักหมมภายในโรงเรือน นําไปทําปุย หรือกาซชีวภาพ
เพื่อไมใหเกิดกลิ่นที่ทําใหเกิดความรําคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง
4.3.4 น้ําเสีย ฟารมจะตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม และมีคุณภาพตามที่ทาง
ราชการกําหนดกอนปลอยออกนอกฟารม
4.4 องคประกอบของเสียที่กอใหเกิดมลพิษกับสภาพแวดลอม
ปริมาณของเสียจากฟารมขึ้นอยูกบั น้ําหนักตัว ปริมาณอาหาร และชนิดของอาหารที่กนิ และการยอย
ได แพะใหผลผลิตมูลประมาณ 300-500 กรัม/ตัว/วัน (สถานีวิจยั ทดสอบพันธุสัตวเทพา, ม.ป.ป.) ของเสีย
จากฟารม ประกอบดวยเศษอาหาร มูล ปสสาวะ น้ําลางโรงเรือน เครื่องมืออุปกรณและซาก กอใหเกิดปญ
หามลพิษทางน้ํา ดินและทางอากาศ น้ําเสียจะปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ เปนที่อยูอาศัยของแมลงและสราง
ความรําคาญ การจัดการของเสียจากฟารมควรคํานึงถึงปริมาณและองคประกอบของสิ่งขับถายของแพะและ
แกะ สวนประกอบตาง ๆ ของ ๆ เสียที่กอใหเกิดมลพิษกับสภาพแวดลอม การใชประโยชน และบําบัดของ
เสียการเลือกระบบการจัดการของเสียทีเ่ หมาะสมสําหรับฟารม ทั้งนีเ้ พือ่ ลดปญหามลพิษ ของเสียจากฟารมกอ
ใหเกิดมลภาวะดังนี้
4.4.1 มลภาวะทางน้าํ การดําเนินกิจการฟารมแพะนมมีความจําเปนจะตองใชน้ําจํานวนมาก
เชน น้ําสําหรับใหสัตวกิน น้ําที่ใชในการจัดการฟารม น้ําจากสิ่งขับถาย ลางอุปกรณโรงเรือน การซักลาง
การรีดนม น้ําใชเพื่อลดอุณหภูมโิ รงเรือน จัดเปนน้ําเสียจากฟารมที่กอใหเกิดปญหาการปนเปอนน้ําธรรมชาติ
โดยเฉพาะสารไนเตรทและเชือ้ โคลิฟอรม ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติมีสารอาหารสําหรับกระตุนการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียซึ่งใชออกซิเจนสําหรับหายใจ ทําใหปริมาณออกซิเจนในน้าํ ธรรมชาติลดลงและกอใหเกิดการเนา
เสีย ในขณะเดียวกันจุลินทรียข ับสิ่งขับถายอาจเปนพิษตอสัตวน้ําและคน
น้ําเสียกอใหเกิดความสกปรก เมื่อสลายตัวจะเกิดกลิน่ เหม็นเกิดเปนกาซคารบอนไดออกไซด
ไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน หากไดรับการบําบัดไมถูกวิธีทําใหดินและน้ําปนเปอนเชื้อโรค สงผลกระทบตอ
สุขภาพ ชุมชน เปนแหลงเพาะฟกแมลงและเชื้อโรคตาง ๆ การชําระลางโรงเรือนและอุปกรณจะมีเชือ้ จุลิน
ทรียปะปนและกอใหเกิดโรค เชน โรคทองรวง พยาธิตา ง ๆ เปนตน และยังเปนแหลงเพาะฟกแมลงดูดเลือด
แมลงพาหะนําโรค เชน ยุง เหลือบ เปนตน
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4.4.2 มลภาวะทางดิน การทําฟารมมีความจําเปนจะตองจัดทําทุงหญาอาหารสัตวสําหรับ
ใชเลี้ยงสัตว ในการเตรียมพืน้ ที่ตองคํานึงถึงฤดูกาล การใชเครื่องมือ เครื่องจักร วิธกี ารปลูก การดูแล จัด
การ การใชปยุ เคมีในปริมาณที่เหมาะสม ตลอดจนวิธีการใชประโยชนจากทุงหญาที่เหมาะสม เนื่องจาก
อาจจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวหนาดินและโครงสรางของดิน เชน เกิดการฟุงกระจายของดิน
เกิดการชะลางของฝนในชวงของการเตรียมพื้นที่ การเดินเหยียบย่ําของสัตวบอย ๆ อาจทําใหโครงสราง
ของดินแนนแข็ง ผิวหนาดินเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเกิดฝุนในชวงหนาแลงและเกิดเปนโคลนตมในชวง
หนาฝนในระดับหนึ่ง
4.4.3 มลภาวะทางอากาศ เกิดจากการไมมีระบบจัดการเกีย่ วกับสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากฟารมและ
สิ่งขับถายจากตัวสัตว เชน มูล ปสสาวะซึ่งอาจมีการหมักหมม เกิดกาซมีเทนและไฮโดรเจนซัลไฟด สงกลิ่น
เหม็น กอใหเกิดมลพิษกับสภาพแวดลอมและสรางความรําคาญกับชุมชน กอใหเกิดปญหาการสะสมความ
รอนในบรรยากาศและอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น สารที่กอใหเกิดกลิ่นแบงเปน 4 กลุม คือ สารประกอบ
อนินทรีย เชน ไฮโดรเจนซัลไฟดและแอมโมเนีย สารประกอบซัลไฟด เชน ไดเมทิลซัลไฟด ไดฟนลิ ซัล
ไฟด สารประกอบไนโตรเจน เชน บิวทิลลาไมน เมทิลลาไมน กรดไขมันระเหยงาย เชน กรดอะซิติก
กรดบิวทิริก
4.5. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในฟารมแพะ-แกะ
4.5.1 การกําจัดมูลแพะ-แกะและน้ําชะลางจากคอกสัตว มูลและปสสาวะรวมทัง้ น้ําทีใ่ ชชะ
ลางคอกเปนสิง่ จําเปนตองกําจัดใหพนไปจากคอกสัตวโดยเร็ว เพื่อไมใหโรงเรือนเปนแหลงสะสมสิ่งปฏิกูล
ปองกันกลิ่นและแมลง ทําใหบริเวณสะอาด ภาพที่ 9.1 การกําจัดมูลสัตวจึงตองทําใหถูกตองกับขอบังคับ
ของทองถิ่นเกี่ยวกับดานสุขาภิบาล ปุยมูลสัตวเปนของมีคา เพราะมีธาตุอาหารที่พืชตองการอยูครบถวนเหมาะ
สําหรับปรับปรุงคุณภาพของดิน แพะใหผลผลิตมูลประมาณ 300-500 กรัม/ตัว/วัน หรือ 120-150 กก./ตัว
/ป
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ภาพที่ 9.1 แสดงการทําความสะอาดโรงเรือนใตคอกแพะนม ไมมีอจุ จาระและปสสาวะ
ที่มา: สีกุน (2550)
4.5.2 การกําจัดปุยแหง ปุยแหงหมายถึงมูลแพะและแกะที่ไมมีปสสาวะปะปน อยูในที่ตัก
ชอนไดงาย ภาพที่ 9.2 สามารถลําเลียงไปเก็บหรือไปหวานในแปลงหญาไดสะดวก สวนใหญมูลแพะและ
แกะสดในฟารมขนาดใหญ หรือฟารมรีดนมมักจะขนออกจากโรงเรือนเปนประจําทุกวันและนําไปเก็บเพื่อ
รวบรวมในโรงเก็บปุย โรงปุยควรทําใหมดิ ชิดพอสมควร และใหตั้งอยูหางจากโรงรีดนมทางดานใตทางลม
มีหลังคากันฝนชะและถาสามารถปองกันแมลงวันเขาไปวางไขไดยิ่งดีขึ้น

ภาพที่ 9.2 แสดงการกําจัดมูลแพะเนื้อตองทําใหบอยที่สดุ
ที่มา: สีกุน (2550)
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4.5.3 การกําจัดน้ําเสียที่ระบายจากโรงเรือน น้ําเสียที่ระบายออกจากโรงเรือนเปนปสสาวะกับ
น้ําชะลางมูล ซึ่งไมควรจะระบายทิ้งไปในทันทีโดยไมไดผานการกระทําใหน้ําสะอาดเสียกอน วิธที ําใหน้ํา
เสียสะอาด โดยระบายออกไปพักในบอเกรอะเพื่อใหของแข็งคือมูลสัตวตกตะกอน น้าํ ที่ลนเหลือจากบอเกรอะ
จะไหลลงบอที่สองซึ่งเปนบอฟอก ปลอยใหน้ําเสียถูกทําลายโดยจุลนิ ทรีย โดยการใชกังหันตีนา้ํ ใหอากาศ
เขาแทรก น้ําที่สะอาดแลวจะนําไปใชเปนน้ําชลประทานไดอยางดี
4.5.4 การกําจัดปุยเหลว มูลแพะและแกะจากคอกรีดนมทีป่ นกับปสสาวะและน้ําชะลางคอกมี
ลักษณะเหลวซึ่งเรียกวา ปุยเหลว การทําความสะอาดโรงเรือนโดยใชน้ําเปนวิธีกําจัดทีม่ ีประสิทธิภาพสูงที่ใช
กันมากในการเลี้ยงสัตวแบบขังคอก การกําจัดปุยเหลวใหไดประโยชนโดยนําไปใสแปลงหญาในรูปปุยน้าํ
ปุยที่ระบายออกจากโรงเรือนจะตองเก็บพักไวในบอพักไมควรลึกเกิน 4 เมตร ปุย เหลวจะมีการเติมทุกวันและ
ในระหวางที่ปยุ เหลวอยูใ นบอจะเกิดการบูดเนาตลอดเวลา การกวนปุย ในบอจะทําใหปยุ บูดเนาเร็วขึ้น
4.5.5 ปุยคอก หมายถึง ปุย อินทรียทปี่ ระกอบดวย อุจจาระ ปสสาวะ ของสัตวตาง ๆ ในปุย
คอกจึงมีจุลินทรียและสารอินทรียตาง ๆ และสวนของอาหารที่ยังสลายตัวไปไมหมด วิตามินและฮอรโมน
พืช (ธงชัย, 2550) เปนตน ปริมาณของอุจาระและปสสาวะขึ้นอยูก ับน้าํ หนักตัว ชนิดและปริมาณอาหารที่กิน
ของเสียเหลานีส้ ามารถใชเปนปุยสําหรับพืชตาง ๆ โดยเฉพาะพืชอาหารสัตว โดยปลอยของเสียลงแปลงพืช
อาหารสัตวโดยตรงหรือแยกของแข็งแลวผึง่ แดดใหแหงบนพื้นคอนกรีตหรือบนแผนผาพลาสติกเพื่อปองกันไม
ใหของเหลวซึมลงใตพื้นดิน ซึ่งกอใหเกิดปญหาการปนเปอ นแหลงน้ําธรรมชาติ เมื่อของแข็งแหงจะกลายเปน
ปุยคอกสําหรับใสแปลงพืชอาหารสัตวเพือ่ เพิ่มธาตุอาหารและปรับปรุงโครงสรางดิน ภาพที่ 9.3-9.4

ภาพที่ 9.3 แสดงกองมูลแพะ กองรวมกันไวเพื่อรอทําปุย
ที่มา: สีกุน (2550)
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ภาพที่ 9.4 แสดงการเก็บมูลแพะทีเ่ หมาะสมมีหลังคากันแดด ฝน
ที่มา: Sheep101.info (2012)
4.5.6 ปุยหมัก หมายถึง ปุยอินทรียชนิดหนึง่ ที่ไดจากการนําวัสดุอินทรียเหลือใชตาง ๆ มา
หมักรวมกันแลวปรับสภาพใหเกิดกระบวนการยอยสลาย (อาณัฐ, 2549; ธงชัย, 2550)
การเลี้ยงสัตวกนิ หญาทําใหมเี ศษอาหารหยาบเหลือตกคางในคอก ซึ่งเปนสวนประกอบของ
ของเสียที่มกั กอใหเกิดปญหา การแยกเศษอาหารหยาบโดยใชตะแกรงกั้น ไมใหเศษอาหารหยาบเขาสูทาง
ลําเลียงจะทําใหการจัดการของเสียในฟารมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เศษอาหารหยาบที่ถูกแยกออกจะนํามาใช
เปนวัสดุในการทําปุยหมัก โดยผสมอาหารหยาบประมาณ 10 กิโลกรัมและมูลสัตวสดประมาณ 1 กิโลกรัม
(จีระชัย, 2549) ถามีมากก็ใสมากไดตามตองการ เพราะทําใหเศษอาหารหยาบแปรสภาพไดเร็วขึ้น โดยผสม
คลุกเคลาเขาดวยกันและกองทิ้งไวประมาณ 3 ถึง 4 เดือน กองปุย หมักจะรอนขึน้ อยางรวดเร็ว เกิดการยอย
สลายไดดีกวาการใชเศษอาหารหยาบอยางเดียว ทั้งนี้เพราะมูลสัตวมีสารประกอบและแรธาตุ ที่เปนอาหารของ
จุลินทรียอยูห ลายชนิด จึงเปนการเรงใหจลุ ินทรียยอยเศษพืชไดเร็วขึ้น เศษอาหารหยาบจะกลายเปนปุยหมัก
คุณภาพดี
ประโยชนของปุยหมัก ชวยในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะ
สมตอการเจริญเติบโตของพืช
การผลิตปุย หมักแบบไมกลับกอง โดยใชระบบกองเติมอากาศ มีขนั้ ตอนการทําที่งา ยและมี
ตนทุนต่ํา ไมตอ งพลิกกลับกอง สามารถกองและหมักบนลานพื้นกลางแจงได ผลิตไดทุกฤดูกาล การหมัก
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เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น (อาณัฐ, 2549) เศษพืชจะถูกยอยใหมีขนาดเล็กลงมีการควบคุมความชืน้ แหลง
จุลินทรีย อุณหภูมิรวมทั้งธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับจุลินทรีย รูปแบบการทํามีดังนี้
ก. กองปุยควรใชปริมาตรตั้งตน 9 ลูกบาศกเมตร มีความสูง 1 เมตร ยาว 3.5
เมตรฐานกวาง 2.5 เมตร
ข. พัดลมเติมอากาศควรมีมอเตอรกําลัง 3 แรงมา ไฟ 3 เฟส โดยมีทอพีวีซีขนาด 4
นิ้ว เปนทอเติมอากาศและเจาะรูบริเวณใตกองปุย
ค. อัตราสวนผสมของวัตถุดิบเศษพืชตอมูลสัตว เทากับ 2 ตอ 1 โดยปริมาตร
ง. ผสมธาตุอาหารจุลินทรีย ไดแก ปุยยูเรีย หินฟอสเฟตและสารตัวเรงอัตราสวน 2
กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 0.4 กิโลกรัม ตอวัตถุดิบ 1,000 กิโลกรัมตามลําดับ
จ. ในการผสมปุยหมักสามารถกองเศษพืชไดคราวละหลาย ๆ กอง โดยใชพัดลมเติม
อากาศตัวเดียวกัน จํานวนกองพืชมากหรือนอยขึ้นอยูก บั ปริมาณเศษวัสดุที่นํามาใชทํา
ฉ. ขั้นตอนการทําปุยหมักระบบกองเติมอากาศ ปฏิบัติดงั นี้
1) เตรียมวัตถุดิบ นําเศษพืชไปยอยในเครือ่ งยอยเศษพืช 6 ลูกบาศกเมตร
ผสมคลุกเคลากับมูลสัตว 3 ลูกบาศกเมตร เติมปุยยูเรีย 400 กรัม หินฟอสเฟต 200 กรัมและสารตัวเรง 90
กรัม
2) ขึ้นกองปุย นําเศษกิ่งไมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ถึง 2 นิ้ว ยาว 40
เซน
ติเมตรวางสลับไปมาบนทอพีวีซีที่เจาะรูและตอทอมาจากพัดลมเติมอากาศ นําเศษพืชวางทับบนกิ่งไมใหมี
ความกวางฐาน 2.5 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 3.5 เมตร พรอมกับรดน้าํ ใหเปยกพอหมาดทั่วทั้งกอง
3) เติมอากาศ เปดพัดลมเติมอากาศในวันที่ 2 หลังจากที่เริ่มกองวันละ 2
ครั้ง เชาและเย็น ครั้งละ 15 นาที ทุกวันเปนเวลา 25 วัน หรือจนกวาการหมักจะเสร็จ ปุยที่หมักเสร็จจะไม
เห็นลักษณะเดิมของเศษพืชจะรวนนุมมีสีดาํ คล้ําและไมมกี ลิ่น
4) การดูแลกองปุย เมื่อเริ่มหมักตรวจสอบความชื้นภายในกองปุยทุก ๆ 4 ถึง 5
วัน โดยลวงเขาไปจับปุย ในกองแลวบีบ ถาความชืน้ เหมาะสมวัสดุจะไมแหงเกินไปและไมมีน้ําไหลเยิ้มติด
มือ การเติมน้ําแกกองปุย ทําไดโดยใชไมแทงในแนวดิ่งแลวเติมน้ําภายใน 2 ถึง 5 วันแรก อุณหภูมภิ ายในกอง
ปุยจะสูงขึ้นมีคาประมาณ 60 ถึง 80 องศาเซลเซียส ควรรักษาอุณหภูมิไมใหมีคาเกิน 70 องศาเซลเซียส
เพื่อไมใหจุลินทรียตายและทําใหการยอยสลายเกิดขึ้นไดดี เมื่ออินทรียสารในวัตถุดิบเริ่มหมดลง อุณหภูมิภาย
ในกองจะคอย ๆ ลดลงจนมีคาคงที่หรือใกลเคียงกับอุณหภูมิภายใน ซึ่งแสดงวาการหมักไดเสร็จสิ้น
5) การนําไปบม เมื่อการหมักสิ้นสุดลงยายปุยเขาไปไวทรี่ มแลวทิ้งไวเฉย ๆ
เปนเวลา 30 วัน เพื่อบมใหปุยมีความเสถียรเปนการปองกันไมใหเกิดปฏิกิริยาการยอยสลายขึ้นอีกในภาย
หลังซึ่งจะเปนอันตรายตอพืชได ภาพที่ 9.5-9.9
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ภาพที่ 9.5 ภาพแสดงพัดลมโบลเวอรแบบกรงกระรอก 15 นิ้ว มอเตอร 3 แรงมา ไฟ 220 V
ที่มา: ธีระพงษ (2549)

ภาพที่ 9.6 ภาพแสดงทอ 4 นิ้ว เจาะรู ตอจากพัดลมเติมอากาศ ใชกิ่งไมวางทับเพื่อระบายอากาศ
ที่มา: ธีระพงษ (2549)
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ภาพที่ 9.7 ภาพแสดงการผสมคลุกเคลามูลสัตวกับเศษพืชที่ผานเครื่องยอยแลว
ที่มา: ธีระพงษ (2549)

ภาพที่ 9.8 ภาพแสดงกองปุย ที่ขึ้นกองเสร็จแลว
ที่มา: ธีระพงษ (2549)
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ภาพที่ 9.9 ภาพแสดงวาลวปดเปดควบคุมการเติมอากาศแบบทําเอง
ที่มา: ธีระพงษ (2549)
4.5.7 กาซชีวภาพ หมายถึง กาซที่เกิดจากการหมักและยอยสลายสารอินทรียที่มีอยูใ นน้ําเสีย
รูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยกลุมของจุลินทรียชนิดที่ไมใชอากาศทําหนาที่หมักและยอยสลายสารอินทรียใ หเปลี่ยน
รูปเปนกาซชีวภาพ โดยมีสวนผสมของกาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซดและกาซอืน่ ๆ ในอัตราสวนประ
มาณ 65 ตอ 33 ตอ 2 ซึ่งกาซชีวภาพทีม่ ีสัดสวนของกาซมีเทนที่สูงกวา 50 เปอรเซ็นต จะสามารถจุดติด
ไฟไดดี นําไปใชทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงอื่น ๆ (สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2553)
ระบบการผลิตกาซชีวภาพแบบไมใชอากาศ ปจจุบันมีอยูหลายระบบ เชน ระบบยอยสลาย
แบบโดมสถิต ระบบบึงไรอากาศ ระบบถังกรองไรอากาศ เปนตน
ระบบการยอยสลายสารอินทรียโดยไมใชอากาศเพื่อผลิตกาซชีวภาพอาจมีเพียงถังสําหรับรับ
น้ําเสียจากโรงเรือนเลี้ยงสัตวที่สามารถปองกันไมใหอากาศไหลเล็ดลอดเขาไปในถังได โดยจะไหลเขาสูถัง
ยอยสลาย ผานทางทอน้ําเขาและถูกพักไวในถังปฏิกิริยา โดยเวลาในการพักน้ําเสียขึ้นอยูกับชนิดและสภาวะที่
เหมาะสม น้ําเสียที่ผานการยอยสลายในถังจะถูกปลอยออกทางทอน้ําออก เพื่อนําน้ําทิ้งไปปรับปรุงคุณภาพให
ไดมาตรฐานในหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนที่จะระบายลงสูแหลงรับน้ําตอไป
กาซชีวภาพทีผ่ ลิตไดจะถูกนําไปเก็บในถังพักกาซผานทอดานบนของถังปฏิกิริยา ซึ่งกาซ
ชีวภาพในถังพักจะถูกดูดผานหนวยแยกกาซ เพื่อกําจัดกาซไมพึงประสงค เชน กาซไขเนา คารบอนไดออก
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ไซดและไอน้ําออกกอนสูบไปใชผลิตกระแสไฟฟาหรือผลิตความรอน ในการพิจารณาความคุมคาในการใช
ระบบผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งสิ่งที่ตองพิจารณา คือ ความเหมาะสมของขนาด ระบบผลิตกาซ ประสิทธิภาพ
ของระบบผลิตกาซและราคาในการกอสราง (ฤกษฤทธิ์, 2548)
กรณีตวั อยางการผลิตกาซชีวภาพจากมูลแพะ ที่สถานีวจิ ัยและทดสอบพันธุสัตวเทพา ใน
ระบบการเลี้ยงแพะแบบขังคอก หรือกึ่งขังกึ่งปลอย ถามีการจัดการโรงเรือนที่ดีเกษตรกรสามารถรวบรวม
มูลแพะซึ่งมีนา้ํ หนักประมาณ 300-500 กรัม/ตัว/วัน นํามาผลิตเปนกาซชีวภาพเพื่อใชหุงตม หรือเปนแสง
สวางในครัวเรือนได ซึ่งจะชวยลดคาใชแกสหุงตมในครัวเรือนไดเดือนละประมาณ 300-500 บาท เนื่อง
จากในมูลแพะจะมีปริมาณสารอินทรียในปริมาณสูง สามารถนําไปใชเปนปุยคอกไดโดยตรง แตอาจจะมี
ปญหาในเรื่องของโรคพยาธิ แตถาเปนมูลที่ผานกระบวนการการหมักแลวจะไดปยุ อินทรียเพื่อใชแทนปุย
เคมีในการเพาะปลูกชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน กลิ่น แหลงเพาะเชื้อโรค ไดอีกดวย การหมัก
มูลแพะจะไดกาซประกอบดวยกาซหลายชนิด ไดแก กาซมีเทน กาซคาบอนไดออกไซด และกาซอื่น ๆ
ระบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลแพะนี้ใชแบบถุงพลาสติก (ภาพที่ 9.10) PVC ที่กอง
อาหารสัตว กรมปศุสัตว ไดดัดแปลงมาจากแบบของ ดร.สุชน ตั้งทวีพิพัฒน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และไดนํามาสงเสริมใหเกษตรกรควบคูกบั ระบบการเลีย้ งโค กระบือแบบพอเพียง DLD model ซึ่งมีขนาด
ความจุ 7 ลบ.ม จุกาซไดสงู สุด 3 ลบ.ม ถาใชจุดไฟติดไฟไดนานติดตอกัน 3 ชัว่ โมง ใชเวลาในการ
สะสมกาซจนเต็มความจุภายใน 2 วัน สําหรับมูลสัตวทั่วไป และใชเวลานาน 1-3 สัปดาห สําหรับมูล
แพะ เนื่องจากมูลแพะมีความแข็ง แตสามารถแกไขโดยการเพิ่มมูลแพะครั้งแรกใหมีปริมาณมาก และอาจ
นํามูลแพะมาเติมน้ําใหนิ่มในภาชนะขางนอก กอนทีจ่ ะนํามาเทลงในบอเติมมูล สําหรับราคาอุปกรณท้งั
หมดพรอมติดตั้งทั้งชุดประมาณ 6,000 บาท ผูสนใจสามารถติดตอไดที่ศูนย/สถานีของกองอาหารสัตวทุก
แหง (สถานีวจิ ัยทดสอบพันธุสัตวเทพา, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 9.10 แสดงถังหมักกาซชีวภาพแบบถุงหมักพลาสติค
ที่มา: คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555)
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4.5.8 การบําบัดของเหลวที่เหลือจากการผลิตปุยหรือกาซชีวภาพ ควรจัดการโดยใหไหลสูบอ
ของเสียที่ถูกสรางเปน 2 ถึง 3 บอ ภาพที่ 9.11 บอแรกอาจมีการใชแบคทีเรีย เชน Extra Microorganisms
(E.M) ที่ชวยยอยอินทรียสาร บอที่ 2 อาจมีผักเปดหรือสาหรายที่สามารถเจริญเติบโตในน้ําที่มีอนิ ทรียสารใน
ปริมาณคอนขางสูงได เชน สาหรายสไปรูลินา ที่สามารถตรึงไนโตรเจนและแอมโมเนีย ได 74 เปอรเซ็นต
จากน้ําที่ออกจากบอหมักซึ่งทําใหน้ํามีอนิ ทรียสารลดลง บอที่ 3 เปนน้าํ ที่ผานการบําบัดและอาจมีมาตรฐาน
ตามที่กําหนดไวโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถนํากลับมาเปนน้ําใชภายในฟารมหรือปลอยสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติได

ภาพที่ 9.11 แสดงบอพักน้ําเสียจากฟารมแพะ
ที่มา: สีกุน (2550)
4.5.9 การใชนา้ํ หมักชีวภาพในฟารม น้ําหมักชีวภาพเปนน้ําหมักทีไ่ ดจากการหมักเศษซาก
พืช ซากสัตวหรือสารอินทรียชนิดอื่น ๆ กับกากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดงและผานกระบวนการหมักหรือ
ยอยสลายโดยจุลินทรีย (อาณัฐ, 2549) ในการเลี้ยงสัตวจะมีมูล ปสสาวะ น้ําเสียทีเ่ กิดจากการชําระลางจํานวน
มาก โดยของเสียเหลานี้จะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นเปนที่อยูอาศัยและวางไขของยุงและแมลงวัน การใชน้ําหมักชีว
ภาพฉีดพนบริเวณพืน้ คอก แหลงน้ํา บอน้ําเสียและกองมูลอยางสม่ําเสมอเปนการลดปญหาการเกิดกลิน่ เหม็น
ลงไดมากและสามารถปองกันไมใหแมลงวันและยุงเขามาในคอก ทําใหลดคาใชจายในการจัดซื้อสารเคมีและ
ไมกอใหเกิดการตกคางของสารเคมี การใชน้ําหมักชีวภาพผสมน้ําและพรมบนหญาใหสตั วกินจะชวยเพิ่มประ
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สิทธิภาพการยอยใหสูงขึ้น ลดปญหากลิ่นเหม็นของมูลลงไดมาก เนื่องจากจุลินทรียใ นลําไสของแพะและแกะที่
ดื่มน้ําหมักชีวภาพชวยยอยสลายอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.10 การจัดการแสงสวาง พลังงานที่ใชในการเลี้ยงแพะและแกะสวนใหญเปนพลังงาน
ไฟฟาเพื่อใหแสงสวางเปนหลัก สวนการทําความอบอุนและสูบน้ําเปนเรื่องรอง “แสงสวาง” เปนสิ่งจําเปน
ในการดํารงชีวิตและการทําฟารม ระบบแสงสวางที่ดี นอกจากจะทําใหการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเสียคาใชจายในการใชงานนอยดวย หลักการจัดการระบบแสงสวางที่ถูกตอง
เชน
ก. เลือกใชอุปกรณไฟฟาแสงสวางเหมาะสมตามลักษณะการใชงาน เชน เลือกใช
หลอดฟลูออเรสเซนตแทนหลอดไส เพราะหลอดฟลูออเรสเซนตมีประสิทธิภาพแสง และอายุการใชงาน
มากกวาหลอดไส เลือกใชหลอดตะเกียบกับตําแหนงทีจ่ ะตองเปดแสงสวางทิ้งไวทั้งคืน
ข. ออกแบบระบบแสงสวางใหเหมาะสม เชน ไมมากหรือนอยเกินไปและคํานึงถึง
คุณภาพแสงดวย ออกแบบใหการติดตั้งกําลังไฟฟาไมเกินมาตรฐานทีก่ ําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ใชแสงธรรมชาติเขาชวยในเวลากลางวัน โดยใชแสงธรรมชาติจากหลังคา
ค. ใชงานไฟฟาแสงสวางอยางถูกวิธี เชน ปดไฟเมื่อไมใชงานเปนเวลานานกวา 15
นาที จะชวยประหยัดไฟโดยไมมีผลกระทบตออายุการใชงานของอุปกรณ ติดตั้งสวิชทเปด ปดไฟอัตโนมัติ
โดยใชอุปกรณตั้งเวลาหรือสั่งจากระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยปองกันการลืมปดไฟเมื่อทองฟาสวาง
แลว
ง. หมั่นบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวาง เชน เมื่อใชงานระบบไฟฟาแสงสวาง
ไปเปนระยะเวลานาน ๆ จะพบวาความสวางลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณไฟฟา ตอง
สํารวจระดับความสวางและการใชงานอยูเสมอ ตองหมั่นทําความสะอาดหลอดไฟและอุปกรณ ควรเปลี่ยน
หลอดแสงสวางเปนกลุมแทนที่จะเปลีย่ นทุกครั้งเมื่อหลอดเสีย จะชวยประหยัดคาใชจายจากคาแรงที่ลดลง
จากการซื้อหรือซอมเปนจํานวนมาก ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนหลอดไฟใหไดผลคุมคาคือ เมื่อรอยละ 60-80
ของอายุการใชงานหลอด จะทําใหความสวางคงที่หรือดีอยูเสมอ
4.5.11 การกําหนดจํานวนสัตวในทุง หญา การแทะเล็มของสัตวยอมมีผลทําใหปริมาณและ
คุณภาพพืชอาหารในทุงหญาลดลง อีกทั้งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานที่อยูอาศัย (Habitat) ของสัตว
รวมทั้งการตอบสนองของทุงหญาที่มีตอสัตวในอนาคตดวย ดังนัน้ การควบคุมหรือกําหนดจํานวนสัตวที่
ปลอยใหหากินในทุงหญา จึงเปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนตอการจัดการทุงหญาอยางยิ่ง
อยางไรก็ตาม การควบคุมจํานวนสัตวเพียงอยางเดียวอาจจะไมไดผล หากไมคํานึงถึงชนิด
สัตว ฤดูกาลเลี้ยงสัตว และการปลอยสัตวใหกระจายไปในทุงหญาอยางทั่วถึงดวย การปลอยสัตวเขาแทะ
เล็มเปนจํานวนมาก หรือถึงจะเปนจํานวนนอย แตอยูใ นที่จํากัด และเกิดการแทะเล็มอยางหนักจนเกินไป
ยอมทําใหพืชขาดความแข็งแรงและในที่สุดพืชที่เราตองการก็จะคอย ๆ ลดนอยลงและหมดไปในที่สุด เปน
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เหตุใหทุงหญาเริ่มเสื่อมคุณภาพลง พรอมทั้งเกิดพืชที่มคี ุณคาอาหารต่าํ เขามาแทนที่ คุณคาของทุงหญาจะ
คอย ๆ ลดลง (หนึ่งนุช สายปน,. 2551)
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5. สรุป
การอนุรักษพลังงาน หมายถึง การผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยการ
พัฒนาขบวนการผลิตและใชพลังงานในรูปตาง ๆ ใหเหมาะสมตลอดจนการพัฒนาพลังงานโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผลกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีระยะเวลาการใชงานยาวนานที่สุด
แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับฟารมสัตว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 ใหฟารมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมคือ การกําจัดขยะมูลฝอย
การจัดการซากสัตว มูลสัตวและน้ําเสีย
องคประกอบของเสียที่กอใหเกิดมลพิษกับสภาพแวดลอมไดแก มลภาวะทางน้ํา ดินและอากาศ
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในฟารมแพะ-แกะ เปนการกําจัดของเสียจากคอกแพะ-แกะ
ไดแก การกําจัดมูลและน้ําชะลางคอก การกําจัดปุย แหง การกําจัดน้ําเสียจากโรงเรือนและการกําจัดปุยเหลว
การใชประโยชนจากของเสียไดแก การทําปุยคอก ปุยหมัก กาซชีวภาพ การบําบัดของเหลวทีเ่ หลือจากการ
ผลิตปุยหรือกาซชีวภาพและการใชน้ําหมักชีวภาพในฟารม
ปุยคอก หมายถึง ปุย อินทรียที่ประกอบดวย อุจจาระ ปสสาวะ ของสัตวตาง ๆ ในปุยคอกจึงมี
จุลินทรีย สารอินทรียตา ง ๆ และสวนของอาหารที่ยังสลายตัวไมหมด วิตามินและฮอรโมนพืช
ปุยหมัก หมายถึง ปุยอินทรียช นิดหนึ่งที่ไดจากการนําวัสดุอินทรียเหลือใชตาง ๆ มาหมักรวมกันแลว
ปรับสภาพใหเกิดกระบวนการยอยสลาย
กาซชีวภาพ หมายถึง กาซที่เกิดจากการหมักและยอยสลายสารอินทรียทมี่ ีอยูในน้ําเสียรูปแบบตาง ๆ
โดยอาศัยกลุมของจุลินทรียชนิดที่ไมใชอากาศ ทําหนาที่หมักและยอยสลายสารอินทรียใ หเปลี่ยนรูปเปนกาซ
ชีวภาพโดยมีสว นผสมของกาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซดและกาซอืน่ ๆ ในอัตราสวนประมาณ 65 ตอ
33 ตอ 2 ซึ่งกาซชีวภาพทีม่ ีสัดสวนของกาซมีเทนที่สูงกวา 50 เปอรเซ็นต สามารถจุดติดไฟไดดี นําไปใช
ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงอื่น ๆ ได
การใชน้ําหมักชีวภาพในฟารม น้ําหมักชีวภาพเปนน้ําหมักที่ไดจากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว
หรือสารอินทรียชนิดอื่น ๆ กับกากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดง และผานกระบวนการหมักหรือยอยสลาย
โดยจุลินทรีย
การจัดการแสงสวาง พลังงานที่ใชในการเลี้ยงแพะและแกะสวนใหญเปนพลังงานไฟฟาเพื่อให
แสงสวางเปนหลัก ระบบแสงสวางที่ดี นอกจากจะทําใหการประกอบกิจกรรมตาง ๆ มีประสิทธิภาพแลว
ยังเสียคาใชจายในการใชงานนอยดวย
การปลอยสัตวในทุงหญามากเกินไป ยอมมีผลทําใหปริมาณ และคุณภาพพืชอาหารในทุงหญา
ลดลง พรอมทั้งเกิดพืชที่มคี ุณคาอาหารต่าํ เขามาแทนที่
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6. แบบฝกหัด
คําชี้แจง
1. ขอสอบปรนัย 10 ขอ
2. ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย x หนาขอที่เห็นวาถูกตองที่สดุ เพียงขอเดียว ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอใดถูกทีส่ ุดเกี่ยวกับความหมายของสิง่ แวดลอม
ก. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัวเรา
ข. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู
รอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น
ค. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
สิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่เห็นไดดวยตา และไมสามารถเห็นไดดว ยตา
มีทั้งที่ใหคุณและใหโทษ
ง. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมชีวิต ทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มองเห็นไดและไมสามารถ
มองเห็นได (เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ) ซึ่งมี
อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันและเปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปจจัยหนึ่งมีสว นเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง
2. ขอใดไมใชหลักการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
ก. คัดกรองขาวสาร
ข. ออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม
ค. จัดตั้งสํานักงานสิ่งแวดลอมทั่วไป
ง. ศึกษาคนควาหาวิธีการใหมในการผลิตและใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ขอใดไมใชการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ใี นฟารมสัตว
ก. การกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเก็บกวาดไปเผา
ข. การจัดการซากสัตวโดยการเผาหรือฝง
ค. การเก็บกวาดมูลสัตวโดยการตักไปทําปุย
ง. การบําบัดน้ําเสียโดยสรางบอบําบัด
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4. ขอใดไมใชการปฏิบัติที่ดีเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ก. ใชสารอินทรียและเชื้อจุลินทรียกําจัดกลิ่น
ข. นํามูลกลับมาใชใหม
ค. การหมักมูลนาน ๆ ชวยลดวัชพืช
ง. ไมลางคอกแพะนมบอย ๆ เพราะทําใหสิ้นเปลืองและเกิดน้ําเสีย
5. ขอใดไมใชองคประกอบของเสียที่กอใหเกิดมลพิษกับสภาพแวดลอม
ก. มลภาวะทางน้ํา
ข. มลภาวะทางดิน
ค. มลภาวะทางเสียง
ง. มลภาวะทางอากาศ
6. ขอใดไมใชมลภาวะทางน้าํ ในฟารมสัตว
ก. เกิดกาซคารบอนไดออกไซด
ข. เกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ค. เกิดโพรงจมูกอักเสบ
ง. เปนที่พักแมลงพาหะนําโรค
7. ขอใดไมใชมลภาวะทางดินในฟารมสัตว
ก. เกิดการฟุง กระจายของดิน
ข. ทําใหเกิดพืชพันธุใหม
ค. เกิดการชะลางหนาดิน
ง. ทําใหโครงสรางดินแนนแข็ง
8. ขอใดไมใชอากาศเสียในฟารมสัตว
ก. กาซออกซิเจน
ข. กาซคารบอนไดออกไซด
ค. กาซแอมโมเนีย
ง. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด
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9. ขอใดไมใชแนวทางการใชประโยชนสารชีวภาพในฟารมแพะ-แกะ
ก. การใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนบริเวณกองกองมูลอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการยอยสลาย
ข. การใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนบริเวณพื้นคอก บอน้ําเสียเปนการลดปญหาการ
เกิดกลิ่นเหม็น
ค. ใชน้ําหมักชีวภาพผสมน้ําและพรมบนหญาใหสัตวกินจะชวยเพิม่
ประสิทธิภาพการยอยใหสูงขึ้น
ง. การใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนบริเวณรอบคอกเพื่อฆาเชื้อโรค และลางเทากอน
เขาฟารม
10. ขอใดผิดเกี่ยวกับพลังงาน
ก. ใชโฟโตเซลลเปนตัวตรวจสอบระดับแสง
ข. ปดไฟเมื่อไมใชงานเปนเวลานานกวา 15 นาที
ค. เปลี่ยนหลอดทุกครั้งเมื่อหลอดเสีย
ง. ควรเปลี่ยนหลอดไฟพรอมกันเมื่อถึง 80% ของอายุการใชงานหลอด
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