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บทคัดยอ 
        ศึกษาผลของการเลีย้งแบบหลุมดินชีวภาพกับการเลี้ยงแบบทัว่ไปตอสมรรถนะการใหผล
ผลิตของสุกรขุน ใชลูกสุกรหยานม จํานวน 20 ตัว น้าํหนักตัวเฉลีย่  10.25 กิโลกรัม  แบงแบบ
สุมสมบูรณ  ออกเปน 2 กลุมๆ ละ 10 ซ้ํา โดยกลุมที่ 1 เลี้ยงแบบหลุมดินชีวภาพ ใชวัสดุพ้ืน
คอกเปนแกลบ และรดดวยน้ําผสมน้ําหมักจุลินทรียความเขมขน 0.1% ทุกสัปดาห และน้ําด่ืม
ผสมจุลินทรียความเขมขน 0.1% และกลุมที่ 2 เลี้ยงแบบทัว่ไปพื้นคอกเปนปูน ใหน้ําด่ืมธรรมดา 
ทําการทดลองตอเน่ือง 140 วัน ผลการทดลองพบวา อัตราการเจริญเติบโตในกลุมหลุมดิน
ชีวภาพสูงกวากลุมเลี้ยงแบบท่ัวไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนอัตราการแลกเนื้อ 
และปริมาณการกินได ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) และเม่ือศึกษาคุณภาพซาก พบวา
สุกรกลุมที่เลีย้งแบบหลุมดินชีวภาพมีเปอรเซ็นตของเนื้อสวนเนื้อแดงสูงกวาสุกรกลุมที่เลีย้ง
แบบทัว่ไป แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  สวนเปอรเซ็นตของเน้ือสวนสันนอก
และสันใน  และน้ําหนักอวยัวะภายใน รวมทั้งความยาวซาก  และความหนาไขมันสันหลัง  ไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 
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Abstract 
A number of environmental impacts are associated with pig raising in 

conventional management. Korean Natural Farming Association (KNFA) introduced an 
alternative pig production by natural management with thick rice husk bedding and 0.1% 
v/v concentration of effective microorganism in drinking water. The objective of this 
study was to investigate productive performance between pig production in this system 
and conventional system.  Twenty weaning crossbred pigs were divided into 2 
management system. The  results have shown significantly difference (P<0.05) on 
average daily gain, feed conversion ratio (p>0.05). The carcass quality was comparable 
as well, proportion of red meat was significantly different (P<0.05). Natural management 
systems seems to be appropriated to small farmers in terms of productive performance 
and environmental impacts. 
 

บทนํา 
สมาคมเกษตรกรรมธรรมชาติของเกาหลีสงเสริมการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติโดยเลี้ยง

ในรูปแบบผสมผสานคือการเลี้ยงสุกรรวมกับการปลูกพืช ซึ่งเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการทํา
การเกษตรในระบบนี้มีอยูสองประการหลักไดแกการใหอาหารที่ทําใหความสามารถในการยอย
และการดูดซึมอาหารของสัตวเพ่ิมขึ้นและการยอยสลายของมูลสัตวจากการใชวัสดุรองพื้นคอก
สัตวรวมกับการใช Effective  Microorganisms (EM)  (Han and Atsushi,  1997)  การเลี้ยง
สุกรในระบบน้ีเรียกอีกวิธีหนึ่งวา การเลี้ยงแบบหลุมดินชีวภาพ  ในประเทศไทยการเลี้ยงสุกร
ระบบนี้แหงแรกคือกลุมเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย หลังจากน้ันโครงการสนับสนุนทางสังคม 
(Social Support Project; SSP) ไดนําเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจากอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานและนํารูปแบบนี้มาใชที่บานหนองปอ
แดง โดยมีขอแตกตางจากวิธีการเลี้ยงโดยทั่วไปคือการใหสุกรอยูในโรงเรือนที่พ้ืนคอกทําการขุด
หลุมลึก 90 เซนติเมตร แลวใชแกลบผสมดินในอัตราสวนแกลบ 9 สวน ตอดิน 1 สวน ถมขึ้นมา
จนเต็มใหไดระดับผิวดิน รดใหชุมดวยน้ําผสมน้ําหมักจุลินทรียความเขมขน 0.1% ไมมีการเก็บ
กวาดมูลสุกรโดยใหจุลินทรียทําการยอยสลายมูลสุกรแทน     สวนการใหอาหารจะลดอาหาร
สําเร็จรูปลงบางสวนประมาณ 10% โดยใหพืชผักตามฤดูกาลแทน  โดยพืชผัก 1 กิโลกรัม 
ทดแทนอาหารสําเร็จรูปได 150 กรัม สวนน้ําด่ืมของสุกรจะผสมดวยน้ําหมักจุลินทรียความ
เขมขน 0.1% เชนกัน (วิชิต, 2548) การเลี้ยงในระบบน้ีมีขอดีหลายประการคือสุกรไดอยูแบบ
ธรรมชาติทําใหไมมีความเครียด ไมสงเสียงรองรบกวนคนเลี้ยงและเพื่อนบาน เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไมมีกลิ่นหรือมีก็เพียงเล็กนอย ไมมีน้ําเสียเนื่องจากไมตองอาบนํ้าชําระลางตัวสุกร
และทําความสะอาดคอก ทําใหแมลงวันมีนอยลงไปดวย  ประหยัดแรงงานเนื่องจากไมตองใช
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วัสดุอุปกรณ และวิธีการ 
การเตรียมสัตวและอุปกรณในการทดลอง 

การทดลองใชสุกรลูกผสม พันธุลารจไวทกับแลนดเรซ  น้ําหนักเฉลี่ย 10.25 กิโลกรัม  
จํานวน 20 ตวั เปนเพศผู จํานวน  10  ตัว  และเพศเมีย จํานวน  10  ตัว  (จากแมสุกร  จํานวน  
2  แม)  ถูกแบงเปน  2  กลุมทดลองตามน้ําหนักที่ใกลเคียงกันดังนี้   

กลุมทดลองที ่1  ประกอบดวยลูกสุกรเพศผู  จํานวน  3  ตัว  และเพศเมีย  จํานวน  2  
ตัว  จากแมตัวที่ 1  และลกูสุกรเพศผู  จํานวน  2  ตัว  และเพศเมีย จํานวน 3 ตัว จากแมตัวที่  
2  (กลุมหลุมดินชีวภาพ)   

กลุมทดลองที ่2  ประกอบดวยลูกสุกรเพศผู  จํานวน  3  ตวั  และเพศเมีย  จํานวน  2  
ตัว  จากแมตวัที่  1  และลกูสุกรเพศผู  จํานวน  2  ตวั  และเพศเมีย จํานวน 3 ตัว จากแมตวัที่  
2  (กลุมแบบทั่วไป)   

สวนคอกสุกรที่เลี้ยงแบบหลุมดินชีวภาพ ใชขนาด  3x4  ตารางเมตร  พ้ืนเปนแกลบ
ผสมดินในอัตราสวน 10 : 1 ลึก 90  เซนติเมตร รดใหชุมดวยนํ้าผสมน้ําหมักจุลินทรียความ
เขมขน 0.1%  จํานวน  2  คอก  ใชกระเบื้องเปนวัสดุมุงหลังคา  และคอกสุกรทีเ่ลี้ยงแบบทั่วไป  
ใชขนาด  3 x 4  ตารางเมตร  พ้ืนคอนกรีต  จํานวน  2   คอก   ภายในโรงเรือนหนาจ่ัวสองชั้น  
ใชกระเบื้องเปนวัสดุมุงหลังคา เชนเดียวกัน และใหน้ําธรรมดาด่ืมตลอดเวลาโดยใชหัวใหน้าํ
อัตโนมัติ (nipple) ใหน้ํา  จํานวน 1 หัวตอคอก 
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การเตรียมอาหารสัตวทดลอง 
อาหารสําหรับสุกรกลุมควบคุม (เลี้ยงแบบทัว่ไป)  และกลุมหลุมดินชีวภาพจะใช

อาหารเม็ดสําเร็จรูปสูตรเดียวกัน ที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป  โดยมีหลักการให ดังนี้ 
-  สุกร น้ําหนัก    6-20   กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน  20  เปอรเซ็นต  กินแบบเตม็ที่ 
-  สุกร น้ําหนัก  20-40   กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน  18  เปอรเซ็นต  กินแบบเตม็ที่ 
-  สุกร น้ําหนัก  40-60   กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน  16  เปอรเซ็นต  กินแบบเตม็ที่ 
-  สุกร น้ําหนัก  60-100  กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน 14  เปอรเซ็นต  กินแบบเต็มที่ 

ใหอาหารสุกรจนกระทั่งสุกรมีน้ําหนักสงตลาด ประมาณ 80-100 กิโลกรัม (ใชเวลา 140 วัน) 
 
แผนการทดลอง 

แผนการทดลองที่ใชแบบสุมสมบูรณ  (completely  randomized  design :  CRD) 
(Steel and Torrie, 1980)  โดยแบงหมูทดลองออกเปน  2  กลุม อยางอิสระตอกัน  จํานวนซ้ํา
ในแตละกลุมๆ ละ 10  ซ้ํา  ซึ่งสุกรแตละกลุมถูกจัดใสคอกโดยการสุม  ใชระยะเวลาในการ
ทดลองตอเน่ือง  150  วัน ในทุกกลุม  และเปรียบเทียบคาเฉลีย่ขอมูลระหวางประชากร  2  
กลุม   โดยวิธี  T-Test   
การบันทึกผลการทดลอง 

โดยชั่งน้ําหนักเริ่มตน หลงัจากน้ันบันทึกปริมารอาหารที่ให  ปรมิาณอาหารที่เหลือ  
การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของสุกรแตละตวั  และเม่ือส้ินสุดการทดลอง  ทําการสุมฆาสุกร  
จํานวน 5  ตัว ตอกลุม  ทําการชําแหละซากสุกรเพื่อวัดคุณภาพซากในเชิงปริมาณ  ไดแก 
เปอรเซ็นตซาก  สัดสวนตางๆ ของซาก เชน  เน้ือแดง  เน้ือสามชั้น  เคร่ืองในแดง  เปนตน 
การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลทั้งหมดทําการวิเคราะห และเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุม
ทดลอง  โดยใช  PROC  TTEST   (SAS, 1988) 

 

ผลการทดลอง 
ผลของการทดลองการเลี้ยงสุกรแบบหลุมดินชีวภาพกับการเลี้ยงแบบท่ัวไปที่มีตอ

สมรรถนะการใหผลผลิต  ไดแก  อัตราการเจริญเติบโต  ปริมาณการกินอาหารได  อัตราการ
แลกเนื้อ  และลักษณะซาก  ผลการทดลอง  มีดังนี้ อัตราการเจริญเติบโต (กิโลกรัมตอตัวตอวัน)  
พบวา กลุมเลี้ยงแบบหลุมดินชีวภาพมีการเพ่ิมนํ้าหนักตัวตอวันที่อายุการเลี้ยงทดลอง 48 และ 
86 วัน (0.553  และ 0.730 กิโลกรัมตอตัวตอวัน) ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับกลุม
เลี้ยงแบบท่ัวไป (0.581 และ 0.743 กิโลกรัมตอตัวตอวัน) สวนการเพ่ิมน้ําหนักตัวตอวันที่อายุ
การเลี้ยง 140 วัน มีการเพ่ิมนํ้าหนักตัวตอวัน (0.740 กิโลกรัมตอตัวตอวัน) สูงกวากลุมเลี้ยง
แบบทั่วไป (0.692 กิโลกรัมตอตัวตอวัน) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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เม่ือศึกษาถึงปริมาณการกินไดเฉลี่ย (กิโลกรัมตอตวัตอวัน)  ของสุกรทั้ง 2 กลุม ไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ทั้งในสุกรที่อายุการเลี้ยงทดลอง 48, 86 และ 140 วัน ซึ่ง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.67 กับ 0.75, 1.45 กับ 1.50  และ  1.91 กับ 1.88 กิโลกรัม  ในกลุมสุกรที่
เลี้ยงแบบหลมุดินชีวภาพกับกลุมเลีย้งแบบทัว่ไป  ตามลําดับ  (Table 1)  

สําหรับการศกึษาผลตออัตราการแลกเนือ้ของสุกรทั้ง 2 กลุม พบวาไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ (p>0.05) เชนกัน (Table 1)  โดยสุกรที่อายุการเลี้ยง 48 วัน มีอัตราการแลกเนื้อเฉลีย่
เทากับ  1.24 กับ 1.32  ในสุกรที่อายุการเลี้ยง  86  วัน  มีคาเทากับ  2.00 กับ 2.04  และใน
กลุมสุกรที่อายุการเลี้ยงทดลอง  140  วัน  มีคาเทากับ  2.59 กับ 2.73  ในกลุมสุกรที่เลี้ยงแบบ
หลุมดินชีวภาพกับกลุมเลีย้งแบบท่ัวไป  ตามลําดับ   
Table 1  Effect of natural  and  conventional management system on productive 

performance of pigs. 
Management system 

Item 
natural  conventional 

p-value 

Number, h 10 10  
Initial weight, kg. 10.80±1.931 9.70±1.51 0.257 
Body weight at the days, kg    
     48, days 20.75±3.22 20.15±2.78 0.674 
     86, days 51.70±5.95 51.30±4.88 0.877 
   140, days 92.20±5.65a 85.80±5.20b 0.022 
Body weight change, kg    
     48, days 9.95±1.69 10.45±1.79 0.456 
     86, days 40.90±4.63 41.60±3.97 0.721 
   140, days 81.40±5.19a 76.10±4.56b 0.033 
Feed intake, kg/day    
     48, days 0.67±0.00 0.75±0.00  
     86, days 1.45±0.00 1.50±0.00  
   140, days 1.91±0.00 1.88±0.00  
Average daily gain, kg/day    
     48, days 0.553±0.09 0.581±0.10 0.456 
     86, days 0.730±0.08 0.743±0.07 0.721 
   140, days 0.740±0.05a 0.692±0.04b 0.033 
Feed conversion ratio    
     48, days 1.24±0.23 1.32±0.21 0.320 
     86, days 2.00±0.22 2.04±0.19 0.719 
   140, days 2.59±0.16 2.73±0.17 0.083 
1 mean±SD   a,bMeans in the same row with different letters differ (p<0.05) 
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ผลตอลักษณะซากของสุกร ที่เลี้ยงจนถึงอายุที่  140  วัน หรือมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ  
100  กิโลกรัม  (กลุมเลี้ยงแบบหลุมดินชวีภาพ  5  ตัว  และ  กลุมเลีย้งแบบทัว่ไป  5  ตัว)  ถูก
สุมฆาเพ่ือศึกษาองคประกอบตาง ๆ  ของซากสุกร  ไดแก  น้ําหนักซาก  เปอรเซ็นตซาก  
น้ําหนักอวัยวะภายใน  รวมทั้งความยาวซาก  ความหนาไขมันสันหลัง  และองคประกอบของ
ซาก  ไดแก  ปริมาณเนื้อแดง  น้ําหนักเนื้อสัน  น้ําหนักเนื้อสามชั้น  และปริมาณไขมันเปลวจาก
การทดลองประเมินคุณภาพซากสุกร พบวาเปอรเซ็นตซากของสุกรกลุมที่เลี้ยงแบบหลุมดิน
ชีวภาพและกลุมเลี้ยงแบบทั่วไป ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) และเม่ือคิดเปอรเซ็นต
ของเน้ือสวนตางๆ  พบวาสุกรกลุมทีเ่ลี้ยงแบบหลุมดินชีวภาพใหเปอรเซ็นตของเน้ือสวนเนื้อ
แดง (39.80) สูงกวาสุกรกลุมที่เลีย้งแบบทัว่ไป (38.00) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
(p<0.05)  สวนเปอรเซ็นตของเน้ือสวนสันนอกและสันใน  และน้ําหนักอวัยวะภายในของ
สัตวทดลอง รวมทั้งความยาวซาก  และความหนาไขมันสันหลัง  (Table 2)  เปรียบเทียบ
ระหวางกลุมทดลองของสุกรทั้ง 2 กลุม  พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 

 
Table 2 Effect of natural and conventional management system on carcass quality of pigs. 

Management system 
Item 

natural conventional 
p-value 

Slaughter weight, kg 91.40±6.47a 83.60±5.03b 0.042 
Hot carcass weight, kg 66.54±4.83 61.03±3.68 0.053 
Dressing, % 72.80±0.84 73.00±0.71 0.374 
Carcass length, cm 73.10±0.96 72.80±1.52 0.749 
Back fat, cm 2.36±0.19 2.66±0.15 0.058 
Carcass compose, %w    
        Red pork 39.80±1.15a 38.00±1.22b 0.041 
        Striploin, kg 11.28±1.30 10.76±1.13 0.232 
        Tenderloin, kg 1.34±0.32 1.26±0.25 0.178 
Hip-brisket and chum pork, kg 52.42±1.65 50.02±1.44 0.053 
Thickset-pork 13.70±1.20 14.30±1.04 0.509 
Lean fat, kg 2.12±0.24 2.24±0.23 0.501 
Liver, kg 1.57±0.12 1.50±0.16 0.488 
Kidney, kg 0.26±0.10 0.25±0.11 0.749 
Heart, kg 0.38±0.08 0.37±0.06 0.749 
Spleen, kg 0.22±0.08 0.23±0.04 0.708 
1 mean±SD 

a,bMeans in the same row with different letters differ (p<0.05) 
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สรุปและวิจารณ 
จากผลการทดลองพบวาในแงของสมรรถนะการผลติการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพมีขอดี

กวาการเลี้ยงแบบทัว่ไปคืออัตราการเจริญเติบโตตอวนั  และประสทิธิภาพการใชอาหาร  
แตกตางจากผลการศึกษาของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี (2550) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบการเลี้ยงหมูแบบธรรมดากับการเลี้ยงแบบบังเกอรซึ่งมีวิธีการเลี้ยงเหมือนกับการ
เลี้ยงแบบหมูหลุมดินชีวภาพ แตกตางกันเพียงการเลีย้งแบบบังเกอรนั้นใชแกลบรองบนพื้นและ
มีถุงทรายก้ันไวไมใหแกลบกระจายออกไปแทนการขุดหลุม และการศึกษาดังกลาวพบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ในดานอัตราการเจริญเติบโตตอวัน และประสิทธิภาพการใช
อาหาร สวนในดานคุณภาพซากพบวาดีกวาการเลี้ยงแบบทัว่ไป คือมีสัดสวนของเนื้อแดงรวม
มากกวา แตมีไขมันรวมนอยกวาการเลีย้งแบบทัว่ไปอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ (p<0.05) ซึ่ง
สอดคลองกับ  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี (2550)  ที่ศึกษาคณุภาพซากโดย
การใหคะแนนความพึงพอใจของเจาของเขียงเนื้อตอภาพรวมของคุณภาพเนื้อ ปริมาณเนื้อแดง 
ความแนนของมัดกลามเน้ือ และสีของเนื้อแดง พบวามีความพึงพอใจตอคุณภาพซากจากการ
เลี้ยงหมูแบบบังเกอรในระดับมากในขณะที่มีความพึงพอใจระดับปานกลางตอการเลี้ยงแบบ
ทั่วไป  
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