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 จากอุปนสิยัธรรมชาติของสุกรที่ชอบขดุคุยจากอุปนสิยัธรรมชาติของสุกรที่ชอบขดุคุย

 ดังนั้นจึงควรทําพื้นคอกใหนิ่มเหมาะตอการขุดคุยดังนั้นจึงควรทําพื้นคอกใหนิ่มเหมาะตอการขุดคุย

 สรางคอกสรางคอก  หลังคาหลังคา  เชนเดยีวกับคอกสุกรทั่วไปเชนเดยีวกับคอกสุกรทั่วไป  โดยใหโดยให
 



มีการระบายอากาศที่ดีมีการระบายอากาศที่ดี



ขอดีของการเลี้ยงหมูหลุมขอดีของการเลี้ยงหมูหลุม

  อากาศถายเทสะดวกมากอากาศถายเทสะดวกมาก

  ไมตองลางคอกไมตองลางคอก  แมลงวันไมมีแมลงวันไมมี

  จัดการงายจัดการงาย  ใหเพียงอาหารใหเพียงอาหาร  และน้ําดืม่และน้ําดืม่

  ไมมีกลิ่นไมมีกลิ่น

  ราคาถูกมากราคาถูกมาก  ไมตองเทพื้นไมตองเทพื้น  กําไรอยูที่ปุยและหมูกําไรอยูที่ปุยและหมู





ขุดหลุม

ลึก  90  ซม.

หลุมกวาง 1.5 เมตร

ยาว 2 เมตร

หลุมขนาด 1.5*2 เมตร(3 ตร.เมตร) เลี้ยงหมูได 2 ตัว
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ฝาคอกไมไผสงู 1.10 เมตร ตอกลงดิน 50 ซม.ฝาคอกไมไผสงู 1.10 เมตร ตอกลงดิน 50 ซม.



วัสดุรองพื้นคอกวัสดุรองพื้นคอก  

แกลบดิบ หรือขีเ้ลือ่ย  
10 สวน



ดินที่ขุด  
1 สวน

วัสดุรองพื้นคอกวัสดุรองพื้นคอก  



วัสดุรองพื้นคอกวัสดุรองพื้นคอก  

เกลือ 

0.3 สวน



คลุกเคลาดวยน้ําหมักชีวภาพคลุกเคลาดวยน้ําหมักชีวภาพ    ถมชั้นละถมชั้นละ  3030  ซซ..มม..



 ชั้นที่ 1แกลบ : ดิน  10  :  1  
เกลือ 1 ถวย 

EM 2 ชอน : น้ํา 10 ลิตร

แกลบ : ดิน  10  :  1  
เกลือ 1 ถวย 

EM 2 ชอน : น้ํา 10 ลิตร

แกลบ : ดิน  10  :  1  
เกลือ 1 ถวย 

EM 2 ชอน : น้ํา 10 ลิตร  ชั้นที่ 3

 ชั้นที่ 2



  เกลี่ยพื้นคอก





พื้นคอกเตรียมเสร็จเรียบรอย

ทิ้งไวประมาณ  10  วัน



หมูแมพันธหมูแมพันธ  สองสายเลือดสองสายเลือด  แลนดแลนดเลจเลจ  ลาจนลาจนไวทไวท



นําลูกหมูเขามาเลี้ยง



นําลูกหมูเขามาเลี้ยง





















การใหอาหารสุกรการใหอาหารสุกรการใหอาหารสุกร

*  การดํารงชีพ  
*  การเจริญเติบโต  
*  การใหผลผลิต และ  

การสืบพันธุ



อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด      เปดถุงกินไดเลย

อาหารเมด็อาหารเมด็



ตนกลวยตนกลวย  เปนอาหารหลักของการเลี้ยงหมูหลุมเปนอาหารหลักของการเลี้ยงหมูหลุม

  ปลูกงายปลูกงาย  หนอละหนอละ  5 5 บาทบาท  มีมี  500 500 ตนตน

 8 8 เดือนเดือน  ใหผลผลิตใหผลผลิต  เครือละเครือละ  6060--80 80 บาทบาท

  ใสปุยขี้หมูอนิทรียใสปุยขี้หมูอนิทรีย

  ไมใชสารเคมีไมใชสารเคมี

  ปลอดภัยทั้งคนขายปลอดภัยทั้งคนขาย  และคนกินและคนกิน



ตนกลวยตนกลวย  เปนอาหารหลักของการเลี้ยงหมูอนิทรียเปนอาหารหลักของการเลี้ยงหมูอนิทรีย  แปลงขางบานแปลงขางบาน

  กลวยหอมปลูกงายกลวยหอมปลูกงาย  มีมี  100 100 ตนตน

  อายุอายุ  8 8 เดือนเดือน  เริ่มใหผลผลิตเริ่มใหผลผลิต  เครือละเครือละ  6060--80 80 บาทบาท

  ใสปุยขี้หมูอนิทรียใสปุยขี้หมูอนิทรีย  งามมากงามมาก

  ไมใชสารเคมีไมใชสารเคมี

  ปลอดภัยทั้งคนขายปลอดภัยทั้งคนขาย  และคนกินและคนกิน



เครื่องหั่นหยวกเครื่องหั่นหยวก

  ซื้อมาซื้อมา  8000 8000 บาทบาท

  หั่นไดชั่วโมงละหั่นไดชั่วโมงละ  ครึ่งตันครึ่งตัน

  ใชมอเตอรใชมอเตอร  1 1 แรงแรง

  ตองผาซีกตองผาซีก  ถาตนกลวยใหญถาตนกลวยใหญ

  ผอนแรงไดเยอะเลยผอนแรงไดเยอะเลย



เครื่องหั่นหยวกเครื่องหั่นหยวก

  รุนนี้แพงรุนนี้แพง  ประมาณประมาณ  สองหมื่นสองหมื่น

  หั่นไดชั่วโมงละตันหั่นไดชั่วโมงละตัน

  ใชมอเตอรใชมอเตอร  2 2 แรงแรง

  กลวยตนใหญกลวยตนใหญ  ไมตองผาซีกไมตองผาซีก  

  รวดเร็วรวดเร็ว  ผอนแรงไดเยอะมากผอนแรงไดเยอะมาก



การผสมอาหารหมูการผสมอาหารหมู



การผสมอาหารหมูการผสมอาหารหมู



การผสมอาหารหมูการผสมอาหารหมู



การบรรจุอาหารหมูการบรรจุอาหารหมู



การใชสมุนไพรพื้นบานการใชสมุนไพรพื้นบาน  
ตากแหงบดเปนผงรวมกันตากแหงบดเปนผงรวมกัน  เชนเชน  

ฟาทะลายโจรฟาทะลายโจร    ขมิน้ขมิน้    ไพลไพล    ฝรั่งขีน้กฝรั่งขีน้ก    ลกูใตใบลกูใตใบ    
ใชผงบดใชผงบด  11  กกกก..  ผสมอาหารแหงทุกผสมอาหารแหงทุก  100100  กกกก..



 อาหารสุกรธรรมชาตทิีช่าวบานเลี้ยงในอดีตอาหารสุกรธรรมชาตทิีช่าวบานเลี้ยงในอดีต  ใชวิธีหั่นใชวิธีหั่น  
หยวกกลวยหยวกกลวย    เก็บผักหญาเก็บผักหญา    เศษอาหารเศษอาหาร  

 ใชเศษพชืผักใชเศษพชืผัก  ยอดมันสําปะหลังสับเปนชิ้นเล็กๆยอดมันสําปะหลังสับเปนชิ้นเล็กๆ  คลุกคลุก  
น้ําตาลทรายน้ําตาลทราย  หรือกากน้ําตาลหรือกากน้ําตาล    หมักในถุงดาํขนาดใหญหมักในถุงดาํขนาดใหญ    

อัตราหมักอัตราหมัก  100 : 4100 : 4  ทิ้งไวทิ้งไว  44--55  วันวัน  ก็นําไปเลี้ยงสกุรโดยก็นําไปเลี้ยงสกุรโดย  
ผสมปลายขาวผสมปลายขาว    ราํออนราํออน  จะชวยลดตนทนุจะชวยลดตนทนุ  โดยไมใชโดยไมใช

 

อาหารสําเร็จเลยอาหารสําเร็จเลย



อาหารสุกรอาหารสุกร
 การนําเศษผักดีการนําเศษผักดี  ปลอดสารพิษปลอดสารพิษ  100100  กกกก..  หมักน้ําตาลทรายหมักน้ําตาลทราย  หรือหรือ

 
กากน้าํตาลกากน้าํตาล  44  กกกก..  และผสมเกลือและผสมเกลือ  11  กกกก..  หมักในถุงดําไลอากาศหมักในถุงดําไลอากาศ

 
ออกออก  มัดปากถุงทิ้งไวมัดปากถุงทิ้งไว  77  วันวัน  จะไดผักที่มีคุณภาพดีจะไดผักที่มีคุณภาพดี

 อาจารยอาจารยโชโช  ฮานฮาน  คิวคิว    เจาตําราบอกวาเจาตําราบอกวา  อาหารสุกรประมาณอาหารสุกรประมาณ  11  

ในใน  33  หรือประมาณหรือประมาณ  30%30%  ควรเปนพืชสีเขียวควรเปนพืชสีเขียว      นํามาคลุกกับราํนํามาคลุกกับราํ  

และปลายขาวนําไปผสมอาหารจากตลาดไดครึ่งตอครึ่งและปลายขาวนําไปผสมอาหารจากตลาดไดครึ่งตอครึ่ง    อาจอาจ
 

หมักกับหยวกกลวยที่สับเปนชิ้นเล็กๆไดหมักกับหยวกกลวยที่สับเปนชิ้นเล็กๆได



พชือาหารสัตวพชือาหารสัตวพชือาหารสัตว

ฝรั่งฝรั่ง มะละกอมะละกอ มันสําปะหลงัมันสําปะหลงั

กระถินกระถิน กลวยกลวย ผักตบชวาผักตบชวา





พชืผักกอนใหหมกูนิตองแชในน้ําอีเอ็ม.  
กอน  2-4  ชั่วโมง  

พชืผักกอนใหหมกูนิตองแชในน้ําอีเอ็ม.  
กอน  2-4  ชั่วโมง

















การใหนํา

EM ผสมในน้ํา อัตราสวน…..

2 ชอนโตะ :  20 ลิตร ในลูกหมู

3 ชอนโตะ :  20 ลิตร ในหมูรุน

4 ชอนโตะ :  20 ลิตร ในหมูโต





ถังน้ําหมกัชีวภาพ



ถังน้ําหมกั และน้ําหมกัชีวภาพ



ภาชนะน้ําดื่มแบบ ถังพลาสติก



ภาชนะน้ําแบบ โองมังกร



ภาชนะน้ําดื่มแบบ แกลลอน



ภาชนะน้ําดื่มแบบ โองดิน



จุบน้ํา 1 ตัวตอหมู 5 ตัวจุบน้ํา 1 ตัวตอหมู 5 ตัว



08/04/53

หั่นและทุบตะไครหอม โปรยใหทั่วคอก ชวยปองกันยุง





รดพื้นคอกดวย  
EM  :   น้ํา  
อัตราสวน 

2 ชอนแกง : น้ํา 10 ลติร 

จํานวน 2 - 3 บัวรดน้ํา  
ทุกสัปดาห เพื่อลดกลิ่น  
และแมลงวัน



รดพื้นคอกดวยน้ําผสม อีเอ็ม





สุกรขุนสุกรขุน      6060  --  100100  กก..กก..



หมู 100  กโิลกรัม



จับหมูใสกรงจับหมูใสกรง



ชั่งขายใหพอคา





การขนปุยออกจากคอกการขนปุยออกจากคอก



จําหนายถุงละ  12-15  บาท

ปุยหลงัจากบรรจุถุง
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