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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินแนวคิด การปฏิบัติและผลจากการเล้ียงหมูหลุม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ   
การสัมภาษณเชิงลึก 31 ครัวเรือน ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและประชุมกลุมแกนนำเกษตรกร จากการศึกษาพบวา
เกษตรกรมีวิธีการเลี้ยงโดยแบงเปน 2 กลุมไดแก กลุมแรกมีการรวมกันในรูปวิสาหกิจชุมชน พบวามีจำนวน 21 ครัวเรือน 
เปนการเลี้ยงเชิงการคา จำนวนหมูหลุมเฉลี่ย 17.3 ตัว สมาชิกสวนใหญรวมกลุมเพื่อกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย รอยละ 69 
เพื่อลงทุน ใชอาหารสำเร็จรูปเปนหลักในการเลี้ยง พบวาตนทุนในการผลิตและรายไดสุทธิตอตัว 4,528 บาท และ 944 บาท   
ตามลำดับ สวนกลุมที่สองเปนเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานกับระบบการผลิตพืชผัก จำนวน 10 ครัวเรือน โดยมีจำนวน
หมูหลุมเฉลี่ย 7.1 ตัว กลุมนี้ไดใชแนวคิดหลักการพึ่งตนเองและการผสมผสานกับระบบเดิมในการเลี้ยงหมูหลุม โดยไดปุยจาก
พื้นรองคอกเพื่อใชในการปลูกพืชและเปนรายไดเสริม มีใชอาหารสำเร็จรูปและใชเศษผักจากการปลูกในฟารมมาเปนสวนผสม
อาหาร เกษตรกรสวนใหญใชทุนตัวเองทั้งหมด นอกจากน้ีพบวาตนทุนในการผลิตและรายไดสุทธิตอตัว 4,037 บาท และ   
1,013 บาท ตามลำดับ งานวิจัยนี้ระบุวาการผลิตหมูหลุมในระบบผสมผสานเปนแนวทางลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก 
และนำไปสูการทำเกษตรยั่งยืนที่เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได 

คำสำคัญ: หมูหลุม / เกษตรผสมผสาน / การพึ่งตนเอง / เกษตรย่ังยืน / เกษตรกรรายยอย 

ABSTRACT

 The objective of this research was to evaluate the conceptual idea, practice and result from raising pitted pig 
systems. This research applied qualitative approach where the in-depth interviewed of 31 sample households by 
using semi-structured interview and focus group discussion. The result revealed that there were two groups of 
farmers practiced in raising pitted pig such as farmers were cooperate into community enterprise. The 21 households 
had raised pitted pig for commercial purpose. The average number of pig per household was 17.3. Majority of the 
members borrowed money from commercial bank to invest pitted pig. Sixty nine percent of farmers were used 
concentrate for feeding. The production cost and net income per head were 4,528 baht and 944 baht respectively. 
The second group was those farmers integrated pitted pig into current cropping systems which was 10 households. 
The average number of pitted pig per household was 7.10. The main concept was the utilization of pig manure for 
farming and additional income. The feeding was mixture between concentrate and waste from farm. Majority of 
household invested their own money. Apart from this, the production cost and net income per head were 4,037 baht 
and 1,013 baht respectively. The research indicated that integrated pitted pig system was help farmers to reduced 
external input and leading to sustainable agricultural practices. 

Keywords : Pitted Pig / Integrated Farming / Self-Sufficiency / Sustainable Agriculture / Smallholders Farmer 
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บทนำ
 ระบบการเลี้ยงสัตวในชุมชนที่ทำเกษตรยั่งยืน มี  
การเลี้ยงสัตวควบคูไปกับการเพาะปลูก โดยเปนสวนหนึ่ง
ของระบบเกษตรผสมผสาน (ไพบูลย เฮงสุวรรณ. 2547) 
การเลี้ยงสัตวสรางความเก้ือกูลใหแกระบบเพราะสัตวเลี้ยงมี
ประโยชนตอระบบการเพาะปลูก หรือการเลี้ยงสัตวชนิดอื่น 
เชน การใชมูลสัตวเปนปุยบำรุงดิน ประโยชนของการมีสัตว
เลี้ยงในระบบเกษตรยั่งยืน คือ เพิ่มความมั่นคงในการยังชีพ 
โดยการเพิ่มความหลากหลายของแหลงอาหารสำหรับ
ครอบครัว และการถายโอนธาตุอาหารและพลังงานระหวางสัตว
และพืช ในรูปของปุยคอก และพืชอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว
เพื่อสรางความมั่นคงในการยังชีพ (วิฑูรย ปญญากุล. 2544) 
การเลี้ยงสุกรแนวทางเกษตรธรรมชาติ “หมูหลุม” เปนหนึ่ง
ในโครงการพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย ทำการ
ผลิตอยางพอเพียงโดยยึดหลักธรรมชาติ (พรทิพา โรจนแสง. 
มปป.) โดยมีหลักคิดในการทำเกษตรแบบผสมผสาน เปน  
การพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรวม
ถึงดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน และการพึ่งพาตนเอง
ในดานการผลิตและบริโภคขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีเหมาะสม
กับทรัพยากรภูมิปญญาในทองถ่ิน และวัฒนธรรมของชุมชน
โดยเปาหมายเชิงนโยบายอยูที่พัฒนาชนบท การฟนฟู  
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน (จินตนา อินทรมงคล. 
2549) ปจจุบันการเล้ียงหมูหลุมกำลังขยายตัว เนื่องจาก
นโยบายสงเสริมอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจนของรัฐบาล
ทำใหหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและสงเสริมการเลี้ยง
หมูหลุมเปนอาชีพหลักและเสริม โดยพบวามีการขยาย
จำนวนการเล้ียงหมูหลุมมากข้ึนโดยสวนใหญเกษตรกรรายยอย 
ไดรวมกลุมเพื่อรับการสนับสนุนการเลี้ยงหมูหลุมจาก
โครงการของรัฐบางกลุมเกษตรกรมีการรวมกลุมเพื่อกูยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย  
 อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไดใหความสำคัญตอการพัฒนา
ของเกษตรกรในแนวคิดและแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงหมูหลุม 
ซึ่งเปนแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาทางเกษตรท่ีมี
ปศุสัตวผสมผสานอยูในระบบที่เกษตรกรพึ่งพาตนเองได 
และโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตหมูหลุม และ
นำไปสูการพัฒนาดานเกษตรที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแนวคิด การปฏิบัติ
และผลจากการเล้ียงหมูหลุม ตำบลสันทราย อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 

วิธีการศึกษา
 การศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการพูดคุย

สอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก  

กับใชกลุมตัวอยางครัวเรือนท่ีมีการเลี้ยงหมูหลุมจำนวน   

31 ครัวเรือน ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

โดยการใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางโดยการใชแบบสัมภาษณ

กึ่งโครงสราง (semi-structured interview) สัมภาษณ 

 ระดับครัวเรือนเกษตรกร และเจาหนาที่เกี่ยวของกับ

การสงเสริมการเลี้ยงหมูหลุมประชุมกลุมแกนนำเกษตรกร 

(focus group discussion) วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistic) ในดานขอมูลพื้นฐาน  

ของเกษตรกรปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิตหมูหลุม 

การวิเคราะห ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (cost-

benefit analysis) และวิธีการปฏิบัติและการจัดการเลี้ยงหมู

หลุมของเกษตรกร 

ผลการศึกษาและวิจารณ
1. บริบทในพ้ืนที่ 
 ตำบลสันทรายเปนตำบลหนึ่งในอำเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม เปนตำบลที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ำปง มีการแบงเขต

การปกครองออกเปน 12 หมูบาน รวม 1,893 ครัวเรือน   

รวมทั้งสิ้น 5,628 คน แบงเปนชาย 2,711 คน เปนหญิง 

2,917 คน สภาพโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย เหมาะสำหรับ

การทำเกษตรกรรม เชน ทำสวนสำใย ปลูกพืชตามฤดูกาล 

อาชีพรอง ไดแก คาขาย รับจางท่ัวไป ในอดีตตำบลสันทราย

ปลูกขาวเปนอาชีพหลัก แตอาชีพปจจุบันเกษตรกรสวนใหญ

ในพื้นที่ปลูกลำไยเปนหลักแทนการปลูกขาว โดยเมื่อ ป 

พ.ศ. 2530–2531 มีโครงการปรับปรุงโครงสรางผลิตกรรม

การเกษตร (คปร.) เพื่อลดจำนวนพ้ืนที่การปลูกขาว เนื่องจาก

ขณะน้ันผลผลิตขาวลนตลาดและมีราคาถูกรวมถึงลักษณะ

ของพื้นที่ที่สามารถที่ปรับปรุงไปสูพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ซึ่ง

อำเภอสารภีไดทำการปรับปรุงโครงสรางการผลิตดาน

เกษตรกรรมหันมาสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูกลำไยเปน

พืชเศรษฐกิจหลักแทนการปลูกขาว เพราะสภาพพื้นที่อำเภอ

สารภีใกลแมน้ำปงมีน้ำใชตลอดปเหมาะสมตอการผลิตลำไย 

ปจจุบันทางอำเภอสารภีมีนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจ  

พอเพียงแกเกษตรกรใหพออยูพอกิน โดยสงเสริมเกษตรกร

ปลูกลำไยเพื่อเปนรายไดหลักและปลูกพืชผักเปนรายไดเสริม 

ปลูกผักปลอดสารเคมี และการสงเสริมการเล้ียงปศุสัตว เปน
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อาหารและรายได ไดแก หมูหลุม ไกพื้นเมือง ปลานิล ปลาดุก 
ปลาชอนหรือปลาชนิดอื่นตามพื้นรองสวนหรือบอดิน และ
เลี้ยงกบในปูนซีเมนต (ตารางท่ี 1) 
 ในตำบลสันทราย การสงเสริมการเล้ียงหมูหลุมหมู   
ป พ.ศ. 2545 โดยเล้ียงหมูหลุมรวมกับระบบการผลิตเดิมมี
จำนวน 10 ครัวเรือนและมีการขยายตัวซึ่งป พ.ศ. 2553 มี
การสนับสนุนใหมีการกูยืมเงิน เกษตรกรมีการรวมกลุมเพ่ือ  
กูยืมเงินทำใหเกิดอาชีพทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นในพื้นที่ โดย
พบวาในชุมชนมีการเลี้ยง 2 ระบบ คือ เชิงการคาเลี้ยงหมู
หลุมเฉลี่ยครัวเรือนละ 17.6 ตัว มีจำนวนการเล้ียงหมูหลุม  
ปละ 1 ถึง มากกวา 3 รุน สมาชิกสวนใหญรวมกลุมเพื่อ  
กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อลงทุน และกลุมเกษตร  
ผสมผสานเล้ียงหมูหลุมเฉลี่ยครัวเรือนละ 7.1 ตัว มีจำนวน

การเลี้ยงหมูหลุมปละ 1 ถึง 3 รุน สมาชิกสวนใหญใชเงิน
ลงทุนของตัวเองลงทุนในการเลี้ยงหมูหลุม 

2. แนวคิดการเลี้ยงหมูหลุม 
 แนวคิดในการเลี้ยงหมูหลุมไดมีการพูดคุยและ
สอบถามเกษตรกรถึงแนวคิดเกษตรกร ไดแก กลุมที่เลี้ยง  
หมูหลุมเชิงการคาโดยรวมกลุมในรูปวิสาหกิจชุมชนและกลุม
ที่มีแนวคิดแบบผสมผสาน ซึ่งพบวากลุมเชิงการคา มีแนวคิด
ในเชิงการคา เพื่อจำหนายหมูหลุมเปนรายไดหลักโดยมี  
การใชอาหารสำเร็จรูปและเรงการผลิต เปนตน การจัดการ
อยางเปนระบบเชิงอุตสาหกรรมในการเลี้ยงหมูหลุม สวนกลุม
เกษตรผสมผสานนำหลักคิดในระบบการผลิตเพ่ือเกษตร
ผสมผสาน เนนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขากับระบบ เกษตร

ยั่งยืนที่พึ่งตนเองไดโดยการเลี้ยงหมูหลุมเปนรายไดเสริม

ตารางท่ี 1 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรตำบลสันทราย 

ที่มา : การสัมภาษณเกษตรกร, 2553 

ชนิดพืช, สัตว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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และนำเอาสวนท่ีไดจากการผลิตหมูหลุม เชน พื้นรองคอก 

เพื่อใชกับระบบการผลิตเดิม เชน พืชผัก เปนตน 

3. แรงงานท่ีใชเลี้ยงหมูหลุม 

 กลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุมใชแรงงานภายในครัวเรือน

ระหวาง 1-3 คน ในการเลี้ยงหมูหลุมใชระยะเวลา 2-3 

ชั่วโมงตอวันในเรื่องการใหอาหาร 

4. การจัดการเลี้ยง  

 สวนใหญเกษตรกรประกอบอาชีพทำการเกษตร คือ 

ปลูกลำไยและปลูกผักตามฤดูกาล โดยพบวาในชุมชนระยะ

เริ่มแรกการเลี้ยงหมูหลุม (ป พ.ศ. 2545-2552) กลุมเชิง  

การคา ผลิตหมูหลุมปละ 2 รุน (รอยละ 61.9) มีการเลี้ยง  

รูปแบบขุนลูกสุกรเพื่อจำหนาย (รอยละ 90.5) เลือกซื้อ  

ลูกสุกรมีน้ำหนักตัวระหวาง 20–45 กิโลกรัม หรืออายุ  

ลูกสุกร 2 เดือนกวา เพื่อนำมาขุนและจำหนาย ใชระยะเวลา

ขุนเพื่อออกจำหนาย 4-8 เดือน เลี้ยงหมูหลุม 1-5 ตัว (รอยละ 

57.1) สวนกลุมเกษตรผสมผสาน ผลิตหมูหลุมปละ 1 รุน 

(รอยละ 60) มีรูปแบบการเลี้ยงขุนลูกสุกรเพื่อจำหนายเชน

เดียวกับกลุมแรก (รอยละ 70) เลี้ยงหมูหลุม 1-5 ตัว (รอยละ 70) 

 จนมาป พ.ศ. 2553 กลุมเชิงการคา ผลิตหมูหลุม  

ปละ 2 รุน (รอยละ 52.4) มีรูปแบบการเล้ียงขุนลูกสุกร  

เพื่อจำหนาย รอยละ 38.1 และมีรูปแบบซื้อลูกสุกรรวมกับ

การเลี้ยงแมพันธุขุนเพ่ิมขึ้นในระบบ รอยละ 38.1 สวนกลุม

เกษตรผสมผสาน ผลิตหมูหลุมปละ 1 รุน (รอยละ 70) ยังคง

เลี้ยงรูปแบบขุนลูกสุกรเพื่อจำหนาย (รอยละ 50) และเลี้ยง

แมพันธุสุกรเพื่อเอาลูกสุกร (รอยละ 40) เพื่อลดตนทุนซื้อ

พันธุสุกร โดยมีจำนวนการเลี้ยงหมูหลุม 1-5 ตัว (รอยละ 30) 

5. การสรางโรงเรือนหมูหลุม  

 กลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุม เลือกสรางโรงเรือนบริเวณ

สวน เน่ืองจากสามารถขยายพื้นท่ีการเล้ียงหมูหลุมและ  

คำนึงถึงกลิ่นไมรบกวนเพื่อนบาน และเลือกสรางบริเวณบาน 

เน่ืองจากสะดวกในการจัดการเลี้ยงหมูหลุมและขอจำกัดใน

เร่ืองพื้นท่ี  

 ลักษณะของโรงเรือนมีการสราง 2 ลักษณะคือ 

ลักษณะถาวร โดยกลุมเชิงการคาและเกษตรผสมผสาน 

(รอยละ 85.7 และ 60) ทำโรงเรือนไมตางจากการเลี้ยงสุกร

ทั่วไป คือ ใชอิฐในการทำร้ัวคอก มุงหลังคาดวยกระเบื้อง 

สวนลักษณะโรงเรือนชั่วคราว โดยกลุมเชิงการคาและผสมผสาน 

(รอยละ 19 และ 50) สรางโรงเรือนตามวัสดุหาไดงายในทองถ่ิน

เชน ไมไผหรือไมระแนงทำรั้วคอก หลังคามุงจากหรือใช

กระเบ้ือง  

 พื้นคอก มีวิธีการทำพื้นคอก พบวา กลุมเกษตรกร 

2 กลุม มีวิธีการจัดการที่แตกตาง ดังนี้  

 จำนวนคอกในการเลี้ยงหมูหลุม พบวา จำนวน

ทำคอกขึ้นกับจำนวนการเลี้ยงหมูหลุม ความตองการใชปุย 

และตามขนาดพื้นที่ของคอก โดยกลุมเชิงการคา มีจำนวน

คอกเฉลี่ย 2.95 คอก เลี้ยงหมูหลุมคอกละ 1-8 ตัว กลุม

เกษตรผสมผสาน มีจำนวนคอกเฉลี่ย 1.5 คอก เลี้ยงหมูหลุม

คอกละ 1-6 ตัว 

 วัสดุรองพื้นคอก พบวา กลุมเกษตรกร 2 กลุม 

สวนใหญใชแกลบเปนวัสดุหลักในการพื้นรองคอก เนื่องจาก

ภายในพื้นท่ีไมมีการปลูกขาวจึงซื้อแกลบจากโรงสีจากใน

ชุมชนหรือนอกชุมชน หรือบางรายที่มีวัตถุดิบนำมาแลก

เปลี่ยนกันเพื่อไมตองซื้อ โดยเกษตรกรมีการใชสวนประกอบ

ตางๆ เพื่อประยุกตใหเหมาะสมกับการวัตถุดิบ ดังนี้ วัสดุ

รองพื้นคอก 1 ชนิด ไดแก แกลบ วัสดุรองพื้นคอก 2 ชนิด 

ไดแก วัสดุรองพื้นคอก 2 ชนิด คือ แกลบและถานเปน  

สวนประกอบ วัสดุรองพื้นคอก 3 ชนิด คือ แกลบ เศษถาน   

ขี้วัว เปนสวนประกอบ วัสดุรองพื้นคอก 4 ชนิด มี 2 สูตร 

ไดแก สูตรท่ี 1 เกลือ ใบลำไยหรือผักตบชวา แกลบ ถานเปน

สวนประกอบ สูตรที่ 2 แกลบ เศษถาน ขี้วัว เกลือเปน  

สวนประกอบ วัสดุรองพื้นคอก 5 ชนิด มีการใชวัสดุรองพื้น

คอก 3 สูตร ไดแก สูตรท่ี 1 เศษถาน เกลือ แกลบ ใบลำไย 

ดินจอมปลวกเปนสวนประกอบ สูตรท่ี 2 ดิน เกลือเม็ด ถาน 

ขี้วัวหรือข้ีไก แกลบ เปนสวนประกอบ สูตรท่ี 3 แกลบ   

ขี้วัว เกลือ ถาน ดินแดงเปนสวนประกอบ วัสดุรองพ้ืนคอก   

6 ชนิด ไดแก แกลบ ขี้วัว ถาน ดินแดง ดินดำ เกลือเปน  

สวนประกอบ 

 วิธีการทำพ้ืนรองคอก พบวา ในพ้ืนที่ โดยมี  

รายละเอียด ดังนี้  

 1. แบบขุดหลุม กลุมเกษตรกรท้ัง 2 กลุม ขุดหลุมลึก

จากพื้นดินระหวาง 30–100 เซนติเมตร โดยขุดหลุมใน

ลักษณะตรงและเกษตรกรบางรายขุดพื้นหลุมเปนระดับ  

 2. วิธีการทำพื้นรองคอกแบบไมขุดหลุม กลุม

เกษตรกรท้ัง 2 กลุม เนื่องจากสภาพบางพื้นที่มีลักษณะต่ำ

ไมเหมาะสมในการขุดหลุม จึงนำวิธีกออิฐบล็อกขึ้นมาจาก

พื้นดินมีความสูงระหวาง 20–60 เซนติเมตร ที่มีสภาพพื้นที่

ไมเหมาะสมนำวัสดุรองพื้นคอกเทลงในอิฐบล็อก ทำใหพื้น
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รองคอกมีลักษณะสูงกวาแบบขุดหลุม  

 3. วิธีการทำพ้ืนรองคอกแบบพื้นคอนกรีตประยุกต 

กลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุม โดยการทำพ้ืนรองคอกแบบบางๆ 

เปนฐานคอกอยูขางลางกอนเทวัสดุรองพื้นคอก เพื่อกัน

ความชื้นจากพื้นดิน 

 4. วิธีการทำพื้นรองคอกแบบขุดหลุมรวมกับ  

ปูนซีเมนต โดยกลุมเชิงการคา การทำพื้นรองคอกโดยแบง

โรงเรือนเปน 2 สวน สวนในโรงเรือนที่ 1 ขุดหลุมเพื่อรอง

วัสดุรองพื้นคอกระหวาง 30–100 เซนติเมตรและสวนที ่ 2 

ทำพื้นคอนกรีต โดยกลุมเกษตรกรสังเกตจากการเล้ียงหมูหลุม

เมื่อรดน้ำหมักชีวภาพมากจนเกินไปสงผลใหตัวหมูหลุมมี

ความรอน จึงเพิ่มพื้นที่ภายในคอกทำดวยคอนกรีตเพ่ิมเพื่อ

สุขภาพของหมูหลุม  

 วิธีการปูพื้นคอก พบวา กลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุม 

ใชสวนประกอบวัสดุรองพื้นคอก 2 วิธีการ คือ  

 1. แบงสวนประกอบของวัสดุรองพื้นคอกเปนแบบ

ชั้น มี 2–5 ชั้น นำวัสดุรองพื้นจัดเรียงเปนชั้นตามความ

เหมาะสม และรดดวยน้ำหมักชีวภาพกอนการเล้ียงหมูหลุม 

(รอยละ 57.1 และ 90) 

 2. วิธีการแบบไมเปนชั้น นำวัสดุพื้นรองคอก 2 

ชนิดขึ้นไป มาผสมคลุกกอนเทกลับเขาไปเปนพ้ืนรองคอก 

ถามีแกลบเพียงชนิดเดียวปูเปนพื้นรองคอกไดเลย หลังจาก

นั้นรดน้ำหมักชีวภาพ (รอยละ 42.9 และ 10) 

6. การทำน้ำหมักชีวภาพ  

 มีการผลิตน้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรท่ีมีการ

ประยุกตใชการใชเศษพืชและส่ิงเหลือในครัวเรือนมาทำ  

น้ำหมักชีวภาพ ตัวอยางวัสดุที่นำมาใช เชน สับปะรด มะกรูด 

สัตวและเศษอาหารภายในครัวเรือนหรือผักประเภทอื่นๆ  

ที่หาไดในพื้นที่หรือเกษตรกรปลูกเอง นำมาหมักตั้งแต   

7–90 วัน มีปริมาณในการหมักแตละคร้ัง 15–200 ลิตร โดย

เกษตรกรสวนใหญผลิตน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาใชเอง (รอยละ 

66.7 และ 80) แตสำหรับเกษตรกรบางรายที่ไมผลิตน้ำหมัก

ชีวภาพไดใช พด.1 เพื่อลดเวลาในการหมักน้ำหมักชีวภาพ 

โดยกลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุม มีการนำหมักชีวภาพที่ไดไปรด

พื้นคอกเพื่อกำจัดกลิ่น โดยมีจำนวนครั้งที่รดน้ำหมัก 1–30 

ครั้ง/เดือน กลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุม สวนใหญรดน้ำหมัก

ชีวภาพเดือนละ 1-5 ครั้ง (รอยละ 47.5 และ 50) โดยรด  

น้ำหมักชีวภาพในชวงเวลาการเลี้ยงหมูหลุม  

7. การใหอาหาร 

 กลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุมมีการใชอาหารสำเร็จรูป

เปนหลัก (รอยละ 90.5 และ 90) ในการเลี้ยงหมูหลุมแตละ

รุน แตกลุมเกษตรผสมผสานมีการเสริมผัก เชน ผักบุง 

หยวกกลวยในชวงระยะตางๆ โดยสวนใหญเกษตรกรทั้ง   

2 กลุม ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง 

8. การสุขาภิบาลปองกันโรค  

 กลุมเกษตรกร 2 กลุม มีการปองกันโรคดวยการฉีด

วัคซีนเพื่อปองกันโรค ไดแก โรคอหิวาตสุกร โรคพิษสุนัขบา

เทียม (รอยละ 90.5 และ 70) ฉีดรุนละ 1 ครั้ง กลุมเชิง  

การคาที่เลี้ยงมีความรูและประสบการณสวนใหญฉีดเอง

เนื่องจากสะดวกในการจัดการ (รอยละ 57.7) สวนกลุม

เกษตรผสมผสานใหเจาหนาที่ปศุสัตวอำเภอฉีดให (รอยละ 

71.4) 

9. การตลาด 

 การจำหนายหมูหลุม ป พ.ศ. 2552–2553 การจำหนาย

หมูของกลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุมมีลักษณะคลายกันแต 

ปริมาณการจำหนายตางกัน โดยสวนใหญนิยมจำหนายใน

รูปแบบหมูขุนเม่ืออายุ 4-6 เดือน นอกจากน้ีกลุมเชิงการคา

บางรายมีการจำหนายแมพันธุ ไมเจริญพันธุและผสมติดยาก 

โดยกลุมเชิงการคา มีการจำหนายหมูขุน (รอยละ 100) โดย

จำหนายใหแกเพื่อนบาน สวนลูกสุกร (รอยละ 19) ที่มีอายุ

ตั้งแต 21 วัน ถึง 1 เดือนบางสวนนำไปขุนตอ ในชวง 2 ป 

จำหนายหมูขุน 3-4 รุน (รอยละ 57.1) โดยจำหนายตั้งแต   

1-20 ตัว (รอยละ 71.4) ซึ่งมีจำนวนสูงกวากลุมเกษตร  

ผสมผสาน โดยไดมีการจำหนายเปนสุกรขุน (รอยละ 100)  

10. แหลงเงินทนุ  

 กลุมเชิงการคามีการใชเงินทุนสวนตัวใชเงินทุน  

(รอยละ 31) เฉลี่ยรุนละ 23,795 บาท และโดยสวนใหญ  

กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย (รอยละ 69) โดยกูยืมเงิน 

53,032.81 บาทตอคน เปนการกูระยะยาว (รอยละ 81) แต

เม่ือถึงกำหนดเกษตรกรสามารถคืนเงินได (รอยละ 71) สวน

กลุมเกษตรผสมผสานใชเงินทุนสวนตัวในการลงทุนเลี้ยง  

หมูหลุม (รอยละ 100) โดยพบวามีตนทุนคาใชจายรุนละ 

23,800 บาท  

11. ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการเล้ียงหมูหลุม 

 การลงทุนการเลี้ยงหมูหลุมพบวา กลุมเชิงการคา 

จำหนายหมูหลุม 5,472 บาทตอตัว โดยมีตนทุนรวมในการ
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ผลิตหมูหลุมเฉลี่ยตอรุน 4,528 บาท มีรายไดสุทธิ 944 บาท

ตอตัว สวนกลุมเกษตรผสมผสาน จำหนายหมูหลุม 5,050 

บาทตอตัว โดยมีตนทุนรวมในการผลิตหมูหลุมเฉลี่ยตอรุน 

4,037 บาท มีรายไดสุทธิ 1,013 บาทตอตัว สัดสวนการ

ลงทุนของกลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุมสวนใหญเปนคาอาหาร

สำเร็จรูป (ตารางท่ี 2) 

12. ผลพลอยไดจากการเลี้ยงหมูหลุม 

 การไดรับประโยชนจากการเลี้ยงหมูหลุมท้ัง 2 กลุม 

ดานเศรษฐกิจ คือเพิ่มรายไดแกครัวเรือน โดยการจำหนาย

หมูหลุมและมูล นอกจากนี้มูลนำใสผัก ลำไย ตนไมรอบบาน 

ดานสังคมไดเกิดการแลกเปลี่ยนความรูไดพูดคุยเอื้อเฟอ  

เผื่อแผภายในชุมชนจากการใหมูลหมูหลุมแกเพื่อนบาน 

ตารางท่ี 2 คาใชจายในการเลี้ยงหมูหลุม (บาท/ตัว/รุน) 

ลักษณะคาใชจาย 

กลุมเชิงการคา กลุมเกษตรผสมผสาน 

เฉลี่ย  

(บาท/ตัว) 

รอยละ เฉลี่ย  

(บาท/ตัว) 

รอยละ 

จำหนายสุทธิ (บาท)  5,472   5,050  

ตนทุน (บาท)     

  คาวัสดุรองพื้น+น้ำหมักชีวภาพ  110  2.4  87  2.2 

  ซอมอุปกรณ  11  0.2  17  0.4 

  คาไฟฟา+น้ำ  14  0.3  13  0.3 

  คาวัคซีนตอตัว  21  0.5  9  0.2 

  คาพันธุลูกสุกร  1,561  34.5  1,317  32.6 

  คาอาหารสุกรขุน  2,811  62.1  2,595  64.3 

คาใชจายรวม (บาท/ตัว)  4,528 100  4,037 100 

รายไดสุทธิ (บาท/ตัว) 944   1,013  

วิจารณและสรุปผล
 จากแนว คิดและวิ ธี ปฏิ บั ติ ก า ร เ ลี้ ย งห มูหลุ ม 

สอดคลอง ครรชิต (ครรชิต นามโลมา. 2542) รายงานวา 

ทำการเกษตรผสมผสานมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เชน 

รูปแบบการปลูกพืชรวมกับพืช รูปแบบการปลูกพืชรวมกับ

การเลี้ยงสัตว รูปแบบการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงปลา   

รูปแบบการเล้ียงสัตวรวมกับการเลี้ยงปลา รูปแบบการปลูกพืช

รวมกับการเลี้ยงสัตวและการเลี้ยงปลา โดยอาศัยหลัก  

การเกื้อกูลโดยธรรมชาติ เกษตรกรประกอบอาชีพทาง  

การเกษตรผสมผสาน สงผลกระทบใหชาวบานหัวโดนม ี 

รายไดตลอดทั้งป คือ มีรายไดประมาณ 10,000–100,000 

บาทตอป ชาวบานสามารถนำเงินไปใชจายในครอบครัวท้ังที่

เปนเครื่องอุปโภค บริโภคได ในดานความเปนอยูชาวบาน

สามารถพึ่งตนเองได และ สอดคลอง กรรณิการ (กรรณิการ 

ทองจันทร. 2546) รายงานวา ผลพลอยไดจากการทำ  

ผสมผสาน คือปุยหมักไมตองซื้อปุยและสามารถจำหนายได 

นอกจากนี้ สอดคลอง ถนอม (ถนอม ไชยปญญา. 2551) 

รายงานวา การเลี้ยงหมูหลุมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

สูง เพราะสะอาดมีกลิ่นเหม็น ชวยรักษาสิ่งแวดลอม มูลหมูหลุม

สามารถนำไปใชประโยชนได ไมทำลายพืชไรลดปญหาความ

ขัดแยงภายในชุมชน หาวัสดุอุปกรณและงายตอการดูแล 

 แนวคิดและวิธีปฏิบัติของกลุมตัวอยางเกษตรกร   

2 กลุม พบวามีความแตกตางกันดานแนวคิดและวิธีการ

ปฏิบัติ กลุมเชิงการคามีการลงทุนในเชิงธุรกิจมีการลงทุนกู

ยืมเงิน โดยมีวิธีการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม โดยมีวิธีการผลิต

เพื่อมุงเนนออกจำหนาย มีการขุนดวยอาหารขนเพื่อยนระยะ

เวลาในการจำหนายมีจำนวนรุนตอป มีจำนวนหมูหลุมมาก

อยางเปนระบบ นอกจากนี้จำหนายปุยหมัก ในระบบการ

ผลิตเพื่อเพิ่มรายได สวนกลุมเกษตรผสมผสาน มีการใช

หมุนเวียนปจจัยการผลิตจากการผลิตแบบผสมผสาน เลี้ยง

สัตวควบคูกับการเพาะปลูก ยังคงยึดแนวทางการใช

เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงหมูหลุมควบคูกับการปลูกลำไย
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และปลูกพืชผัก สรางความเกื้อกูลใหแกระบบการผลิตเลี้ยง  

หมูหลุมเปนแหลงรายไดเสริมและ ใชพื้นคอกที่เหลือจาก  

การเลี้ยงหมูหลุมนำมาเปนปุยใชในการเพาะปลูก เกษตรกร

พยายามลดพึ่งพิงจากปจจัยภายนอก เกษตรกรมองถึง  

การเลี้ยงหมูหลุมในเรื่องสิ่งแวดลอมไมมีกลิ่นรบกวนเพื่อนบาน 

ซึ่งแตกตางจากการผลิตท่ีมุงเนนเปนการคาซึ่งแตกตางจาก

การผลิตท่ีมุงเนนเปนการคา แมวาเกษตรกรมีการปรับวิธี

การผลิตสูการคาแตดวยขอจำกัดดานพันธุสุกรลูกผสม ดาน

การเจริญเติบโตของสุกรชา เกษตรกรลงทุนขุนสุกรโดย  

การเพิ่มปริมาณอาหารสำเร็จรูป ก็ยังสงผลตอตนทุน  

การผลิตท่ีสูงขึ้นเมื่อพิจารณาดานความคุมทุนพบวามี  

การลงทุนท่ีสูง และเกษตรกรตองใชเวลาทั้งวันเพื่อดำเนิน

กิจกรรมการเล้ียงหมูหลุม และกลุมที่เล้ียงเชิงการคาตองมี

การกูยืมเงินเพื่อนำมาลงทุน  

 อยางไรก็ตามพบวากลุมตัวอยางเกษตรกรท้ัง   

2 กลุม มีการปรับตัวการเลี้ยงเพื่อใหการผลิตหมูหลุมเพื่อ

เหมาะกับสภาพการเลี้ยง โดยเฉพาะมีการเลี้ยงแมพันธุเพื่อ

ลดการซื้อพันธุสุกร มีการปรับพื้นคอกใหมีลักษณะตางๆ 

เชน วัสดุรองพื้นคอกที่หายากโดยการลดจำนวนของวัสดุ

หรือเพ่ิมวัสดุที่หาในพื้นที่ หรือมีวิธีการทำพ้ืนคอกเพื่อเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ ผลการเล้ียงหมูหลุมดังกลาวควรมีการสงเสริม

การเลี้ยงหมูหลุมในลักษณะผสมผสานใหแกเกษตรกร และ

นอกจากนี้ยังผลพลอยไดจากปุยหมักท่ีเกิดจากวัสดุรอง  

พื้นคอก สงผลตอการลดการซื้อปุยเคมี อยางไรก็ตาม  

การจัดการดานโรคและตลาดยังเปนปญหาสำหรับเกษตรกร

ที่ควรไดรับการสงเสริมตอไป 
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