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บทนํา 
 ถาเปนเม่ือส่ีหาปกอน เม่ือเอยถึงหมูหลุมคงมีคนนอยคนมากท่ีรูจัก คนท่ีไดยนิสวนใหญคงจะ
ตั้งคําถามวาหมูอยูในหลุมไดดวยหรือ แตมาถึงวันนี้คนท่ีสนใจขาวสารทางการเกษตรสวนใหญคง
พอจะคุนช่ือแมวาบางคนจะไมทราบรายละเอียด เพราะเร่ืองนี้มีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ อยู
บอยคร้ังมาก อยางไรก็ตามคงมีคนไมมากนักท่ีทราบรายละเอียดอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกบัเร่ืองนี้ เราชาวสถานี
ฟารมฝกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนหนวยงานที่ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองนีม้าพอสมควร และยังไดรับมอบหมายจากศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน 
อําเภอวังสะพุงจังหวดัเลยใหเปนหนวยงานท่ีติดตามดแูลเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการเล้ียงหมู
หลุม จึงขอถายทอดประสบการณจากการปฏิบัติงานใหทานที่สนใจไดรับทราบ ทานท่ีสนใจตองการ
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือตองการแลกเปล่ียนประสบการณก็ขอใหติดตอกับทางเราไดโดยตรง 
 

ที่มาท่ีไป ทําไมตองหมูหลุม 
ภายหลังการปฏิวัติเขียว (Green revolution) สงผลใหมีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตทางการเกษตร

มาเปนแบบเขมขน เพื่อเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการ ซ่ึงการผลิตในระบบดังกลาวแมจะมี
ผลดีในแงการเพิ่มผลผลิต แตก็ไมเหมาะสําหรับเกษตรกรรายยอยเนื่องจากตองใชตนทุนการผลิตสูง 
และยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ในการเล้ียงหมูก็เชนเดียวกัน ในปจจุบันแมประสิทธิภาพการ
ผลิตในฟารมหมูสมัยใหมดข้ึีนมากเม่ือเทียบกับสมัยกอน แตการทําฟารมหมูก็ตองใชตนทุนการผลิตสูง 
และยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทําใหการเล้ียงหมูรายยอยแบบออมสินหลังบานคอยๆ หายไปจาก
ชุมชน 

เม่ือไมกี่ปมานีส้มาคมเกษตรกรรมธรรมชาติแหงเกาหลี (Korean Natural Farming Association: 
KNFA) โดยนายกสมาคมคือคุณฮันเคียวโช ไดนํารูปแบบการเล้ียงหมูหลุมมาเผยแพรในประเทศไทยท่ี
จังหวดัพะเยา โดยมีหลักคิดสองประการไดแก 

1. ปรับรูปแบบการใหอาหารเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพาการยอยอาหารของหมู 
2. การใชวัสดุรองนอนรวมกับจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism: EM) เพื่อ

ยอยสลายมูลสัตว 
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จากการที่เกษตรกรรายยอยนําการเล้ียงหมูในรูปแบบนีม้าใชแลวพบวาเปนรูปแบบการเล้ียงท่ี
เหมาะสมเน่ืองจากสามารถลดตนทุนไดบางสวนและไมทําลายส่ิงแวดลอม ทําใหมีการเผยแพรการเล้ียง
หมูในรูปแบบนี้ไปท่ัวประเทศ 

 

วิธีการเลี้ยง 
- โรงเรือน 
การเตรียมคอก 

ขนาดคอกกวาง 1.5 x 2 เมตร สามารถเล้ียงหมูได 2 ตัว เร่ิมดวยการขุดพื้นคอกลึกลงไป 90 ซม.  
(หรือขุดเพยีง 45 ซม.แลวเอาดินท่ีขุดข้ึนมานั้นถมดานขางก็จะไดความลึก 90 ซม.) ในการมุงหลังคาควร
ใหชายคากวางกันไมใหน้ําฝนสาดเขามาในคอกและเม่ือตีฝาคอกแลวควรใชอิฐบล็อกหรือไมไผกั้นรอบ 
ๆ คอกลึกลงไปจากพื้นดิน 40-50 ซม.เพื่อกันไมใหหมูขุดออกนอกคอก ส่ิงท่ีตองคํานึงคือ บริเวณท่ีจะ
ทําการสรางคอกไมควรเปนพื้นท่ีต่ําน้ําทวมขังและควรเปนท่ีรมใตตนไมอากาศถายเทไดด ี
การเตรียมวัสดุพื้นคอก 

 เม่ือขุดหลุมเสร็จ ปูพื้นคอกโดยใชแกลบ 10 สวนผสมดินละเอียด 1 สวน เทลงกนหลุมท่ีขุดไว
ใหมีความหนา 30 ซม.แลวใชเกลือเม็ด 1 ถวยตราไกหรือประมาณคร่ึงลิตรโรยหนาแลวใชน้ําหมัก
ชีวภาพ 2 ชอนแกงผสมน้ํา 1 บัว(10 ลิตร)ราดใหท่ัว ทําเหมือนเดิมอีก 2 ช้ันจนเทาระดับพืน้ดิน  ท้ิงไว
ประมาณ 10 วันจึงนําหมูเขาอยูและควรราดนํ้าหมักชีวภาพลงบนพื้นคอกเพ่ิมเติมทุกๆ 5-7 วัน คร้ังละ 1 
บัว ภายหลังการเร่ิมเล้ียงแลวเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยสลายส่ิงปฏิกูลตาง ๆ  

ในกรณีท่ีไมสามารถหาแกลบไดอยางเพียงพอท่ีจะเติมจนครบสามช้ัน ก็สามารถเติมเพียงช้ัน
เดียวกอนแลวนําหมูลงไปเล้ียงระยะหนึ่งแลวคอยๆ เติมจนครบสามช้ันในภายหลัง หรือไมก็ใชวสัดุอ่ืน  
เชน  ฟางขาว  หรือ  ข้ีเล่ือย  มารองใสช้ันลางสุดแทนแกลบก็ได 
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สภาพคอกโดยรวม การขุดหลุมทําคอก 

  
นําลูกหมูเขาเล้ียงหลังพักคอกไวแลว 10 วัน การเกล่ียหนาแกลบใหเรียบรอยกอนนําหมูเขาเล้ียง 

 
- การใหอาหารและนํ้า 

 ใหอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จเพียงรอยละ 30 เชน เคยใหตัวละ 2 กก.ตอวันก็จะตองเหลือแค
ตัวละ 6 ขีดตอวัน ( หรืออาหารสําเร็จ 150 กรัมหรือ 1.5 ขีด สามารถทดแทนดวยผัก 1 กก.)สวนอาหารที่
จะใหหมูกินเปนหลักคือ ผักท่ีมีอยูตามธรรมชาติท่ัวไป เชน หยวกกลวย ผักโขม ผักตบชวา ยอดกระถิน 
โดยนํามาหั่นเปนช้ินเล็ก ๆ แลวแชในน้ําท่ีผสมน้ําหมักชีวภาพไวนานประมาณ 3-4 ช่ัวโมง    ซ่ึงใชสูตร
เดียวกับน้าํท่ีใหหมูกนิคือ ผสมน้ําหมักชีวภาพกับน้ํา ในอัตราสวนต้ังแต 1 ตอ 1,000 สําหรับหมูเล็ก(หมู
หยานม – 30 กก.) , 1 ตอ 800 สําหรับหมูรุน( น้ําหนกั30  – 60 กก.) ,1 ตอ 500 สําหรับหมูใหญหรือหมู
พอ-แมพันธุ ( น้ํา 1 ปบ มี 20 ลิตร หากเปนหมูเล็กผสมแค 2 ชอนโตะ,หมูรุน ผสม 3 ชอนโตะ,หมูใหญ 
ผสม 4 ชอนโตะ) 

 

  
การใหอาหารผักเสริมแตตองแชในนํ้า  EM กอน ผสม  EM ลงในนํ้าดื่มของสุกร 
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การกินอาหารของสุกรแตละตัวตามอายุของสุกรดังน้ี      
 

อายุ (เดือน) ปริมาณท่ีกินตอวัน(ก.ก.) น้ําหนักตัวสุกร(ก.ก.) 
1 0.20 6.5 
2 0.50 18 
3 0.85 35 
4 1.30 55 
5 1.80 75 
6 2.30 90 
7 2.80 100 

 
 
- การดูแลสุขภาพ 
 แนวคิดการจดัการดานสุขภาพสัตวของการเล้ียงหมูในรูปแบบนี้ไมไดอยูท่ีวาทําอยางไรใหมี
เช้ือโรคปราศจากเช้ือโรค แตอยูท่ีวาทําอยางไรใหตวัหมูซ่ึงในทางวิทยาการระบาดถือเปนโฮสต (Host) 
กับเช้ือโรค (Agent) และส่ิงแวดลอม (Environment) อยูในสภาวะสมดุลย ซ่ึงก็จะทําใหหมไูมเปนโรค 
โดยใหหมูไดอยูอยางสบายตามธรรมชาติซ่ึงจะทําใหหมูสุขภาพดีและมีภูมิตานทานโรคตามธรรมชาติ  
อยางไรก็ตาม เราควรเสริมสรางภูมิตานทานโรคท่ีมีความเส่ียง เชน อหิวาตสุกร โดยการทําวัคซีนกอน
นําหมูเขาขุน ถายพยาธิโดยใชยาถายพยาธิท่ีมีจําหนายอยูท่ัวไป หากเกิดเจ็บปวยก็ทําการรักษา เรา
สามารถนําสมุนไพรมาใชทดแทนยาแผนปจจุบันได แตตองทําใจไวกอนวาผลการรักษาคงไมเห็นทันตา
เทากับยาแผนปจจุบัน 
 

ขอดี 
1. ตนทุนต่ํากวาการเล้ียงแบบท่ัวไป เนื่องจากเราสามารถลดตนทุนโดยการใหอาหารประเภทพืชผัก

ตามฤดูกาลทดแทนอาหารสําเร็จรูปบางสวนได 
2. หมูไดอยูแบบธรรมชาติทําใหไมมีความเครียด ไมสงเสียงรองรบกวนคนเล้ียงและเพื่อนบาน 
3. เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีกล่ินเพียงเล็กนอย ไมมีน้ําเสียเนื่องจากไมตองอาบน้ําชําระลางตัวหมูและ

ทําความสะอาดคอก ทําใหแมลงวันมีนอยลงไปดวย 
4. ประหยัดแรงงานเนื่องจากไมตองใชแรงงานในการเก็บกวาดมูลหมู ทําความสะอาดคอกและลางตัว

หมู ซ่ึงยังทําใหประหยัดน้ําท่ีใชในการเล้ียงดวย 
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5. เม่ือเปรียบเทียบกับการเล้ียงหมูรายยอยดวยกัน หมูท่ีเล้ียงในรูปแบบนี้จะเปนท่ีตองการของพอคาใน
ทองถ่ินมากกวา เนื่องจากซากมีเนื้อแดงมากและมีไขมันนอยกวา บางทองท่ีเชนท่ีอําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ พอคาในทองถ่ินจะรับซ้ือในราคาสูงกวาหมูจากฟารมรายยอยท่ัวไปประมาณกิโลกรัม
ละ  2  บาท 

6. มีผลพลอยไดคือวัสดุรองพ้ืนคอกซ่ึงสามารถนําไปเปนปุยชีวภาพสําหรับการปลูกพืชหรือนําไป
จําหนายได 

7. มีกําไรจากการเล้ียงแมในชวงราคาสุกรตก จากการท่ีใชตนทุนตํ่าและสามารถจําหนายผลพลอยได
เปนรายไดเสริม 

 

ขอจํากัด 
 การเล้ียงหมูหลุมเหมาะสําหรับการเล้ียงแบบรายยอย ถาแตละรายมีการเล้ียงมากเกินไปกจ็ะมี
ปญหาในการหาแกลบมาเปนวัสดุรองนอน และการหาพืชผักทดแทนอาหารสําเร็จรูปอาจไมสะดวก
และไมสามารถหาไดในบางฤดู และเหมือนกับการเล้ียงหมูท่ัวไปคือตัวแปรดานราคาจะเปนตัวกาํหนด
วาการเล้ียงหมูจะไปรอดหรือไม โดยเฉพาะในรายยอยซ่ึงมีเงินทุนสํารองไมมาก 
 

ขอเสนอแนะจากประสบการณ 
 จากการติดตามดูแลเกษตรกร จํานวน 120 ครัวเรือน ท่ีไดรับการสงเสริมจากศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ใหทําการเล้ียงหมูหลุมมาต้ังแตเดือนกันยายน 
2548 นั้น มีขอเสนอแนะเพ่ือใหผูสนใจนําไปเปนขอคิดกอนท่ีจะลงมือเล้ียงหมูหลุมเพื่อใหการเล้ียง
ประสบผลสําเร็จดังตอไปนี ้

1. จํานวนหมูท่ีเล้ียงไมควรนอยเกินไปจนไมคุมคาเสียเวลา เพราะการเล้ียงหมูไดกําไรตอตัวไม
มาก และการดูแลหมู 2 ตัวกับการดูแลหมู 20 ตัว ใชเวลาในการทํางานในแตละวนัไมแตกตาง
กันมากนัก ดังนั้นไหนๆ ก็เสียเวลาเล้ียงแลวควรเล้ียงใหมีรายไดพอสมควร จํานวนท่ีเล้ียง
สําหรับรายยอยถาเปนการเล้ียงหมูขุนควรจะอยูท่ีรายละประมาณ 10-50 ตัว ถามากเกนิไปอาจมี
ปญหาในการหาแกลบมาเปนวัสดุรองนอน และอาจสงผลกระทบตอเพื่อนบานไดเชนกัน 

2. ลูกหมูสายพันธุดีก็สามารถนํามาเล้ียงในรูปแบบนี้ไดโดยไมมีปญหา ไมตองกังวลวาถานําลูก
หมูพันธุดีมาจากฟารมมาตรฐานแลวจะไมสามารถเล้ียงในรูปแบบนี้ได ลูกหมูท่ีนํามาจากฟารม
อ่ืนอาจตองใชเวลาปรับตัวสักพักหนึ่งไมเกนิ 2- 3 วัน ก็จะเปนปรกต ิ

3. การใหอาหารพื้นบานคุณภาพตํ่า ถึงแมจะเปนการลดตนทุน แตจะทําใหระยะเวลาในการเล้ียง
ยืดยาวออกไป การใหอาหารเต็มคุณภาพซ่ึงอาจจะเปนอาหารสําเร็จรูปหรือหัวอาหารผสมรํากับ
ปลายขาวหรือขาวโพดบดตามอัตราสวนท่ีกําหนดไวนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมกวา
เนื่องจากใชเวลานอยคืนทุนเร็วกวา 
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4. ควรมีการรวมกลุมผูเล้ียงเพือ่สรางอํานาจตอรองโดยเฉพาะดานราคา เนื่องจากผูชําแหละหมู
สวนใหญจะรับซ้ือหมูจากเจาประจําเนื่องจากความคุนเคย และเจาประจําจะมีหมูสงใหอยาง
สมํ่าเสมอ ทําใหไมอยากซ้ือจากเจาอ่ืนโดยเฉพาะรายยอยซ่ึงไมสามารถสงหมูใหไดโดยตลอด 
ถาซ้ือก็มักซ้ือในราคาท่ีต่ํากวาราคาปรกติ หากมีการรวมกลุมก็จะสามารถสรางอํานาจตอรอง
ดานราคาได เนื่องจากมีหมูในปริมาณมากพอ และถากลุมมีความเขมแข็งก็สามารถพัฒนาให
เล้ียงอยางครบวงจรคือต้ังแตมีการผลิตลูกหมูไปจนกระทั่งชําแหละหรือแมกระท่ังทําผลิตภัณฑ 

 

บทสรุป 
 ในปจจุบันการเล้ียงหมูหลุมกําลังขยายตัว จากนโยบายสงเสริมอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน
ของรัฐบาลทําใหหลายๆ หนวยงานมีการสงเสริมการเล้ียงหมูหลุมเปนท้ังอาชีพเสริมและอาชีพหลัก จึง
เปนท่ีนาวิตกเหมือนกนัวาหากการเล้ียงมีการขยายตัวเร็วเกินไปจนอุปทาน (Supply) มีมากกวาอุปสงค 
(Demand) ก็จะทําใหราคาตกจนผูเล้ียงไปไมรอด เพราะปจจยัท่ีสําคัญท่ีเปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 
(Threat) ท่ีสําคัญท่ีสุดของการเล้ียงหมูก็คือปจจัยดานราคา อยางไรก็ตามหนวยงานท่ีมีสวนเกีย่วของทุก
หนวยกน็าท่ีจะชวยกันสงเสริมและพัฒนาการเล้ียงหมูในรูปแบบนี้ ไมควรสกัดกัน้ดวยการใชความเปน
มาตรฐาน เพราะอยางนอยการเล้ียงหมูหลุมก็เปนการสรางทางเลือกในการใหคนในชุมชนโดยเฉพาะใน
ชนบทเขาถึงอาหารโปรตีนไดอยางเทาเทียมกัน (Food Equity) และยังเปนการเพิ่มแหลงท่ีมาของเนื้อหมู
ใหหลากหลายมากข้ึนแทนท่ีจะมาเฉพาะจากฟารมรายใหญเทานั้นทําใหเราม่ันใจไดวาเราจะมีความ
ม่ันคงทางอาหาร (Food Security) และการเล้ียงหมูหลุมก็เปนการเล้ียงท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
(Environmental Impact)นอยมาก การมองเฉพาะมิติดานความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) อยาง
เดียวโดยไมมองรวมท้ังสามมิติขางตนเปนการมองท่ีไมครอบคลุม เพราะในขณะท่ีคนบางกลุมถาม
ตัวเองวาวันนีจ้ะกนิอะไรดี ก็ยังมีคนอีกมากท่ียังถามตัวเองวาวนันี้เราจะมีอะไรกิน และจริงๆ แลวคนเรา
ก็สามารถสรางภูมิตานทานไดเองโดยธรรมชาติ ไมเชนนั้นอาหารประจําวันอยางสมตําท่ีตรวจเม่ือไหรก็
พบเช้ือโรคเม่ือนั้น ก็ยังคงเปนอาหารท่ีคนสวนใหญบริโภคประจําวันโดยท่ีไมมีผลเสียตอรางกายแต
อยางใด 
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