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บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบลักษณะพื้นคอก (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต
ของสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) ทาการทดลอง ณ ฟาร์มสัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มทาการทดลองตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม
2562 รวมระยะเวลา 7 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สุกรที่
เลี้ยงบนพื้นคอกแบบหลุมและสุกรที่เลี้ยงบนพื้นปูนทึบ กลุ่มละ 4 ซ้าๆ ละ 8 ตัว รวม 16 ตัว บันทึก
น้าหนักตัวเริ่มต้น น้าหนักตัวสิ้นสุด น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้ น ปริมาณอาหารที่กินและอัตราการแลกเนื้อ
โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย T-test
ผลการทดลองพบว่า สมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์พื้นเมืองลูกผสมที่เลี้ยงบนพื้น
หลุมและพื้นปูนทึบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อันได้แก่ น้าหนักตัวสิ้นสุด 49.41 และ
56.22 อัตราการเจริญเติบโตของสุกรพื้นคอกแบบหลุมและพื้นคอกพื้นปูนทึบ เท่ากับ 276.95 และ
329.11 กรัมต่อวัน น้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 34.90 และ 41.47 กรัม ปริมาณอาหารที่ กินต่อวัน
เท่ากับ 2861.49 และ 2919.18 กรัมต่อวัน อัตราการแลกเนื้อมีค่า 9.95 และ 9.19 กรัม

5

สารบัญ
หน้า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญตารางภาคผนวก
บทที่ 1 บทนา
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1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของการทดลอง
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 สุกร
2.2 การเลี้ยงสุกรพื้นคอกแบบพื้นปูนทึบ
2.3 สุกรพื้นคอกแบบหลุม
2.4 วัตถุดิบอาหารสุกร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง
3.2 สัตว์ทดลอง
3.3 วิธีการทดลอง
3.4 การบันทึกผลการทดลอง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 สถานที่ทาการทดลอง
3.7 ระยะเวลาในการดาเนินการทดลอง
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
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4.6 ผลต่อปริมาณอาหารที่กิน
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น้าหนักรวมของสุกรพื้นคอกแบบหลุม
ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้าหนักเริ่มต้น
ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้าหนักสิ้นสุด
ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้าหนักที่เพิ่มขึ้น
ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโต
ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการแลกเนื้อ
ตารางปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดของสุกรพื้นคอกหลุม
ตารางปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดของสุกรพื้นคอกพื้นปูนทึบ
ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารที่กิน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเลี้ยงสุกร มักจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีกลิ่นและน้าเสียเป็นมลภาวะและอาจมี
ผลเสียต่อแหล่งน้าได้ การเลี้ยงสุกรบนวัสดุรองพื้นที่มีความหนาเป็ นพิเศษโดยอาจขุดพื้นคอกให้เป็น
บ่อลึกประมาณ 1 เมตร สุกรที่เลี้ยงในระบบนี้นิยมเรียกกันว่า หมูหลุม นั้นพบว่า สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้อีกทั้งมูลสุกร ที่สามารถนามาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ด้วย ซึ่งสุชนและคณะ (2550) รายงานว่า
ได้ผลผลิตปุ๋ยประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของวัส ดุ เริ่มต้น สาหรับความหนาแน่นของการเลี้ยงสุ กรที่
เหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่นั้น ราไพพรรณและคณะ (2553) รายงานไว้ว่า จานวนสุกรที่เหมาะสมต่อ
คอกขนาด 2 x 3 คือ 3 และ 5 ตัวต่อคอก หรือเท่ากับ 2.0 และ 1.2 ตารางเมตรต่อตัว หากใช้ 0.8
ตารางเมตรต่อตัว (7ตัวต่อคอก) จะทาให้สมรรถภาพการผลิตด้อยลง อย่างมีนัยสาคัญ การเลี้ยงโดยใช้
ความหนาแน่นมาก จะได้ปริมาณปุ๋ยหมักมากกว่าแบบใช้ความหนาแน่น้อย ส่วนคุณสมบัติทางเคมี
ของปุ๋ยหมักทั้ง 3 กลุ่มนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดีการเลี้ยงช่วงแรกให้สุกร
อยู่กันอย่างหนาแน่น จากนั้นย้ายไปในคอก (หลุม) ที่มีวั สดุรองพื้นใหม่พร้อมกับลดจานวนสุกรให้
เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เพื่อลดความเครียดของสัตว์ ยังไม่มีผู้ใดรายงานไว้ การศึกษาในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาความเหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่ รวมทั้งศึกษาปริมาณและคุณภาพของปุ๋ย ที่ได้จาก
ระบบนี้ด้วย
สาหรับแนวทางแก้ไขโรงเรือนเลี้ยงสุกรทางผู้วิจัยใช้วัสดุที่เหลือใช้และหาได้ในท้องถิ่นและ
ราคาถูกมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโรงเรือน นั้นคือการทาโรงเรือนแบบยกพื้นสูงหรือสุกรหลุ ม
เพราะวัสดุหาได้ง่าย ราคาค่อนข้างถูก มีการทาที่ดูดซับของเสียโดยวั สดุเหลือใช้ทั่วไป โดยระบบการ
เลี้ยงจะคานึงถึงสุกรซึ่งเป็นสัตว์มีกลีบเท้าทาให้กลีบเท้าสุกรไม่ได้รับบาดเจ็บ และทาให้กลีบเท้าสุกรดี
ขึ้น ในเรื่องการบาบัดของเสียอาจส่งผลกระทบในด้านแหล่งน้าและที่อยู่อาศัย (สานักงานเศรฐกิจการ
เกษตร, 2561) จึงได้มีแนวคิดใช้วัสดุรองพื้น เช่น ถ่าย ช่วยในการดูดกลิ่นมูลสัตว์ เมื่อทับถมเวลานาน
สามารถเป็นปุ๋ยได้ในความสูง 60-90 เซนติเมตร เพื่อดูดซับของเสียจากสุกรมีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
ให้ทาหน้าที่ช่วยการหมักย่อยของเสียจากสุกรลดกลิ่นเหม็นภายในตัวโรงเรือนและวัสดุพื้นกลายเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์สามารถนามาต่อยอดทางการเกษตรแบบอื่นได้อีกด้วย การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัย จึงได้หา
วิธีการพัฒนาโรงเรือนภายใต้ รูปแบบพื้นคอกแบบหลุมและแบบพื้นปูนทึบมาทดลอง เปรียบเทียบ
ความเจริญเติบโตที่แตกต่างกันว่าการเลี้ยงพื้นคอกวิ ธีใดจะทาให้สุกรมีการเจริญเติบโตได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากกว่ากัน
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1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบสมถรรถภาพการเจริญเติบโตของที่เลี้ยงบนพื้นคอกแบบหลุมยกพื้นและ
แบบพื้นปูนทึบของสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค)
1.3 ขอบเขตของการทดลอง
ศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงบนพื้นคอกแบบหลุม
ยกพื้นและแบบพื้นปูนทึบ โดยใช้สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) จานวน
16 ตัว แบ่งออกเป็น 4 ซ้าๆ ละ 2 รวม 16 ตัว เปรียบเทียบน้าหนักแรกเริ่ม น้าหนักสิ้นสุดการทดลอง
และอัตราการเจริญเติบโตตั้งแต่ร ะยะแรกเริ่มถึงระยะสิ้ นสุ ดการทดลอง โดยใช้ระยะเวลาทาการ
ทดลอง 7 เดือน เริ่มต้นการทดลองตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ
ฟาร์มสัตว์ทดลอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโตของสุกรเมื่อเลี้ยงในลักษณะพื้นคอกแบบสุกร
หลุมและแบบพื้นปูนทึบที่แตกต่างกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 สุกร
2.1.1 สุกรพื้นเมือง
สุกรเป็นสัตว์เลี้ยงลูก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sus domesticus เป็นสัตว์กีบคู่ ลาตัว
อ้วน มีจมูกและปากยื่นยาว มีทั้งเป็นหมูเลี้ยงและหมูป่า หาอาหารโดยใช้จมูกสูดดมกลิ่น (กรมปศุสัตว์,
2560) เป็นสุกรที่เลี้ยงอยู่ตามหมู่บ้านชนบท ลักษณะโดยทั่วไปจะมีขนสีดา ท้องยาน หลังแอ่น การ
เจริญเติบโต ให้ลูกดก และเลี้ยงลูกเก่ง
2.1.1.1 สุกรพันธุ์ไหหลา
เลี้ยงตามภาคกลางและภาคใต้ ของประเทศไทย มีขนสีดาปนขาวตามลาตัวจะมีสีดา
ท้องมักมีสี ขาว จมูกยาวและแอ่น เล็ กน้ อย คางย้อย ไหล่ กว้าง หลั งแอ่น สะโพกเล็ กมีอัตราการ
เจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ดีกว่าสุกรพื้นเมืองอื่นๆ (กรมปศุสัตว์, 2544)
2.1.1.2 สุกรพันธุ์ราดหรือพวง
เลี้ยงตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย มีขนสีดา
ตลอดตัว มีสีขาวแซมบ้างเล็กน้อย จมูกยาว ลาตัวสั้นป้อม หลังแอ่น ใบหูตั้งเล็กน้อย ผิวหนังหยาบ
(กรมปศุสัตว์, 2544)
2.1.1.3 สุกรพันธุ์ควาย
เลี้ยงตามภาคเหนือและภาคกลาง มีลักษณะคล้ายสุกรไหหลาแตกต่างกันที่พันธุ์ควายจะมีสีดา หูใหญ่
ปรกเล็กน้อย มีรอยย่นตามล าตัว เป็ นสุ กรที่มีขนาดใหญ่กว่าสุกรพื้นเมืองพันธุ์อื่นๆ (กรมปศุสั ตว์ ,
2544)
2.1.1.4 สุกรป่า
เลี้ยงตามภาคต่างๆ ทั่วไปในประเทศไทย มีขนหยาบแข็ง สีน้าตาลเข้มหรือสีดาเข้ม
หรือสีดอกเลา หนังหนา หน้ายาว จมูกยาวและแหลมกว่ากว่าสุกรพื้นเมืองพันธุ์อื่น ขาเล็กและเรียว ดู
ปราดเปรียว ที่พบอยู่มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หน้ายาว และพันธุ์หน้าสั้น (กรมปศุสัตว์, 2544)
2.1.1.5 สุกรเหมยซาน
สุกรพันธุ์ “เหมยซาน” หรือ “มิตรสัมพันธุ์” เป็นสุกรจากประเทศจีนซึ่งได้ทูลเกล้า
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุ มารี เพื่อนามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้เลี้ยง
ต่อไป สุกรพันธุ์เหมยซานเป็นสุก รที่กินอาหารที่มีคุณภาพต่าได้ดี มีลูกดกประมาณ 16-21 ตัว/แม่/
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ครอก ทนต่อสภาพอากาศหนาวชื้นของที่สูงได้ดีเป็นหนุ่มสาวเร็ว (4-6 เดือน) มีเนื้อน้อยมันมาก (กรม
ปศุสัตว์, 2560)
2.1.1.6 สุกรพันธุ์ดูรอค
เป็นสุกรที่มีการพัฒนาสายพันธุ์มาจากรัฐนิว ยอร์กและนิวเจอร์ซี่ ซึ่งถือเป็นพั นธุ์
พื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะลาตัวจะเป็นสีแดง โดยที่รัฐนิวยอร์กจะเรียกพันธุ์สุกรที่
ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ว่า พันธุ์ดูรอค ส่วนที่รัฐนิวเจอร์ซี่ เรียกว่า พันธุ์เจอร์ซี่แดง และเวลาต่อมาจึงเรียก
รวมกันว่า ดูรอคเจอร์ซี่ จนถึงปัจจุบัน (กรมปศุสัตว์, 2560)
2.1.1.7 พันธุ์ลาร์จไวท์
มีถิ่นกาเนิดในประเทศอังกฤษ นาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 มีสีขาว หูตั้ง สาตัว
ยาว กระดูกใหญ่ โครงใหญ่ หน้าสั้น หัวใหญ่ คุณภาพซากดี (กรมปศุสัตว์, 2544)
2.1.1.8 พันธุ์แลนด์เรซ
มีถิ่นกาเนิดจากประเทศเดนมาร์ค นาเข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ.2506 มีสีขาว หู
ปรก หน้ายาว ลาตัวยาวมีซี่โครง 16-17 คู่ (กรมปศุสัตว์, 2544)
2.1.1.9 พันธุ์เปียแตรง
มีถิ่นกาเนิดจากประเทศเบลเยี่ยม มีสีดาขาวเหลื องลายสลับ เป็นสุกรที่ มีรูป ร่าง
สวยงาม กล้ามเนื้อเป็นมัดแผ่นหลังกว้าง สะโพกเห็นเด่นชัด มี เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูง (กรมปศุสัตว์ ,
2544)
2.2 การเลี้ยงสุกรพื้นคอกแบบพื้นปูนทึบ
การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1) การเลี้ยงแบบพื้นบ้าน
เป็นการเลี้ยงแบบดั่งเดิมตามหมู่บ้านทั่วไป ใช้อาหารพื้นบ้าน คือ มีราขาวกับปลายข้าว เป็นอาหาร
หลัก นอกจากนั้นก็จะเป็นอาหารตามแต่จะหาได้ในท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย ผักตบชวา ผักบุ้ง วัชพืช
ต่างๆซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ที่การจัดการกับของเสียจากสุกร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) การเลี้ยงสุกรแบบรายย่อย เป็นการเลี้ยงลูกสุกรแบบฟาร์มขนาดเล็กที่ทากันมานานแล้ว โดยให้
อาหารข้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็จะทาให้ต้นทุนการผลิตสูงและทาให้เสี่ยงต่ อการขาดทุน 3) การเลี้ยง
สุกรแบบสมัยใหม่ ขนาดใหญ่และเป็นอาชีพหลัก โดยจะแบ่งขนาดฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ฟาร์ม
ขนาดกลาง และฟาร์มขนาดเล็ก (วันดี , 2546) ซึ่งระบบการผลิตรูปแบบนี้จะมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
มาก เพราะปริมาณของเสียจากฟาร์มมีปริมาณที่มาก
คอกสุกรในปัจจุบันนิยมสร้างคอกเป็น 2 แถว มีทางเดินอยู่ตรงกลาง มีรางอาหารอยู่ด้านหน้า
ก๊อกน้าอัตโนมัติอยู่ ด้านหลังคอก ก๊อกน้าสูง จากพื้นคอกประมาณ 50 เซนติเมตร ขนาดของคอก
4×3.5 เมตร ผนังกั้นคอกสูง 1 เมตร ขังสุกรขนาด 60-100 กิโลกรัม ได้ 8-10 ตัว ส่วนความยาวของ
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โรงเรือนก็ขึ้น อยู่กับจานวนของสุกรที่เลี้ยงว่าต้องการความยาวของโรงเรือนเท่าใด สุกรถ้าเลี้ยงบนพื้น
พื้นปูนทึบ จะใช้พื้นที่ประมาณ 1.2-1.8 ตารางเมตร/ตัว
2.3สุกรพื้นคอกแบบหลุม
“สุกรหลุมหรือหมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกการเลี้ยงสุกรแบบขุดหลุมลึก โดยมี วัสดุ
รองพื้ น หลุ ม การเลี้ ย งสุ ก รหลุ ม เริ่ ม ครั้ ง แรกมาจากประเทศเกาหลี มี แ นวคิ ด ตามหลั ก การของ
“เกษตรกรธรรมชาติ ” ซึ่งเป็ น รู ป แบบหนึ่งของรูปแบบเกษตรยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่ เพียงแค่
คานึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้นแต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทางาน เป็นการพัฒนา
รูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร การ
เลี้ยงสุกรหลุมหรือสุกรชีวภาพเป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติหรือผลพลอยได้ทางการเกษตรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ที่สุด หลีกเลี่ยงหรือไม่ใช้สารปฏิชีวนะในการเลี้ยง ผลตอบแทนจากการเลี้ยงนอกจากจะ
มีรายได้จากการขายตัวสุกรแล้วยังได้ปุ๋ยชีวภาพจาหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งการเลี้ยงสุกร
โดยทั่ว ไปส่ ว นใหญ่เป็ น การเลี้ ย งที่ ต้องพึ่ง พาเทคโนโลยีและไม่เ อื้ อต่อ การเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะปัจจัยการผลิตต่างๆ สูงมาก นอกจากนี้ถ้าหากการบริหาร
จัดการของเสียฟาร์มที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากไม่ว่าจะเป็นกลิ่น น้าเสีย แมลงวันและ
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สุ กรหลุมสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 70 ลดการใช้แรงงาน ไม่มีกลิ่น
เหม็น ไม่มีมลภาวะ ไม่มีแมลงวันรบกวน สุกรจะมีสุขภาพดี แข็งแรง ให้เนื้อสีชมพู ยืดหยุ่น มีไขมัน
พอเหมาะ ชุ่มน้าและมีกลิ่นหอม เป็นที่ติดใจของผู้บริโภค ซึ่งเหล่านี้เป็นผลจากธรรมชาติ แสงแดด
อากาศที่บริสุทธิ์ น้าสะอาด และพื้นคอกที่นุ่ม ทาให้ไม่จาเป็นต้องใช้ยาปฏิชีว นะ ยาต้านแบคทีเรีย
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและสารปรุงแต่งต่างๆ เนื้อสุกรก็จะปราศจากสารพิษตกค้างต่างจากการ
เลี้ยงสุกรระบบอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับระบบธรรมชาติ (สุกิจ, 2551)
2.2.1 ข้อดีของการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม)
1. สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและในท้องถิ่น หาง่าย ราคาถูก
2. ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากมูลสุกรและน้าเสีย
3. สามารถเลี้ยงในชุมชนได้ เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรและแมลงวัน
4. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างทาความสะอาดคอกและบาบัดน้าเสีย
5. มีระบบการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในคอกหรือหลุมสุกร
6. มูลสุกรและวัสดุในหลุมซึ่งถูกหมักและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนาไปเป็น
ปุ๋ยให้กับพืช ปรับปรุงดินบารุงดิน หรือจาหน่าย
7. ต้นทุนการผลิตต่าโดยเฉพาะต้นทุนด้านอาหารสามารถลดได้ไม่ต่ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์
8. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ ทาให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (กรมปศุสัตว์
เขต5, 2557)
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2.2.2 การเตรียมพื้นคอกเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ ขั้นตอนและวิธีการทา
การเตรียมพื้นคอก
กรมปศุสัตว์เขต5 (2557) วัสดุที่ใช้ในการทาคอกและพื้นคอกนั้นควรเป็นวัสดุที่สามารถหาได้
ง่าย ราคาถูก มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปหรือเศษวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ก็สามารถนากลับมาใช้ได้อีก ช่วย
ท าให้ ป ระหยั ด ต้ น ทุ น ได้ ค่ อ นข้ า งมาก ซึ่ ง คอกสุ ก รหลุ ม จะแตกต่ างจากคอกสุ ก รโดยทั่ ว ไป คื อ
นอกจากมีผนังกั้นคอกแล้ว ยังต้องขุดหลุมให้ลึกลงไป ประมาณ 90 เซนติเมตร แล้วนาวัสดุที่ย่อย
สลายได้ใส่ลงไปทดแทนดินที่ขุดออกผนังกั้นคอกอาจใช้ไม้ไผ่ ไม้ระแนง ไม้ยูคาลิปตัส หรืออาจจะเป็น
ผนังอิฐบล็อกก็ได้โดยเน้น ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงเกินไป สามารถป้องกัน ไม่ให้สุกรออก มี
ความแข็งแรงและอายุการใช้งานนานพอสมควร เนื่องจากไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งเกินไป การขุดหลุม
ขนาดของหลุมขึ้นอยู่กับจานวนสุกรที่จะเลี้ยง โดยกาหนดสุกร 1 ตัวใช้พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มจนถึงขาย
1.5 ตารางเมตร การขุดหลุมจะขุดหลุมก่อนหรือหลังการสร้างโรงเรือนก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกใน
การทางาน (สุกิจ, 2551)
วัสดุอุปกรณ์
1. แกลบ ขี้เลื่อย หรือวัสดุทางการเกษตร ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง ฟางข้าวสับ เศษที่เหลือจาก การเพาะ
เห็ด หรือขยะแห้งที่ย่อยสลายได้
2. ดินแดงหรือดินที่ขุดออกจากหลุม
3. ถ่านไม้
4. เกลือเม็ด
5. เชื้อราขาวที่ได้จากธรรมชาติที่อยู่ตามใต้ต้นไผ่ชนิดต่าง ๆ
6. น้าหมักจุลินทรีย์จากธรรมชาติทั้งจากพืชและสัตว์
ขั้นตอนและวิธีการทา
1. เตรียมหลุมให้ได้ตามขนาดและเพียงพอต่อจานวนสุกรที่จะเลี้ยง โดยให้หลุมขนาด 2 x 3 เมตร มี
ความลึก 0.9 เมตรต่อจานวนสุกร 2 ตัว
2. ชั้นที่ 1 (ชั้นล่างสุด) ใส่แกลบ ขี้เลื่อย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ ให้สูงประมาณ 35 เซนติเมตร
หรือครึ่งหนึ่งของหลุม เช่น ถ้าขนาดหลุม ขนาด 2 x 3 เมตร มีความลึก 0.9 เมตร จะใส่แกลบ หรือขี้
เลื่อยประมาณ 400 กิโลกรัม
3. ชั้นที่ 2 ใส่ดินแดง หรือดินที่ขุดออกจากหลุม โดยใช้ 10% ของชั้นที่ 1 หรือ 40 กิโลกรัม ใส่ให้ทั่ว
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4. ชั้นที่ 3 ใส่ถ่านไม้โดยใช้ 10% ของชั้นที่ 1 หรือ 40 กิโลกรัม ถ่านควรทุบให้มีขนาดเล็กที่สุด เท่าที่
จะทาได้ใส่ให้ทั่วทั้งหลุม
5. ชั้นที่ 4 ใส่เกลือเม็ดโดยใช้ 1% ของชั้นที่ 1 หรือ 4 กิโลกรัม โรยให้ทั่ว
6. ชั้นที่ 5 ใส่มูลสัตว์แห้ง (มูลอะไรก็ได้) โดยใช้ 10% ของชั้นที่ 1 หรือ 40 กิโลกรัม ใส่ให้ทั่วทั้งหลุม
7. ชั้นที่ 6 ใส่แกลบหรือขี้เลื่อยลงไปให้เต็มทั้งหลุมอย่าให้มองเห็นขอบหลุม
8. เมื่อใส่วัสดุทุกชนิดครบทุ กชั้นแล้วให้รดด้วยน้าหมักจุลินทรีย์จากธรรมชาติทั้ง และเชื้อราขาวใน
อัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้า 10 ลิตร ผสมในบัวเดียวกัน รดให้ชุ่ม
9. เมื่อปฏิบัติทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนาสุกรลงเลี้ยงได้เลย
10. เมื่อนาสุกรลงเลี้ยงแล้วให้ใช้น้าหมั กเชื้อจุลินทรีย์ตามข้อ 8 รดหรือราดตามตัวสุกรเพื่อล้างสิ่ง
ปฏิกูลที่ติดมากับตัวสุกร
11. ผสมน้าหมักจุลินทรีย์ในน้าดื่มเพื่อให้สุกรดื่มกิน อัตราส่วนตามที่ระบุในแต่ละชนิด
12. จัดสภาพแวดล้อมและโรงเรือนให้โปร่งและระบายอากาศได้ดี
2.2.3 ชนิดของน้าหมักที่ใช้ในการช่วยย่อยของพื้นสุกรหลุม
น้าหมักชีวภาพ คือ น้าหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์
ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จาเพาะ ซึ่งอาจหมักร่วมกับกากน้าตาลหรือน้าตาลทราย
แดงกระบวนการหมักของน้าหมักชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้
กากน้าตาล และน้าตาลจากสารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงานน้าหมัก 7 ชนิดนี้ มีคุณสมบัติและประโยชน์
ที่แตกต่างออกไป ซึ่งแต่ละชนิดนั้น มีประโยชน์ทั้งการช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เป็นกลาง
สามารถช่วยกาจัดกลิ่นเหม็น น้าเสียจากฟาร์มสัตว์ได้ ช่วยป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนการให้
ยาปฏิ ชี ว นะ ท าให้ สั ต ว์ แ ข็ ง แรง มี ค วามต้ า นทานโรคช่ ว ยก าจั ด แมลงวั น รวมถึ ง ช่ ว ยย่ อ ยสลาย
อินทรียวัตถุกับการที่สุกรนั้นดุนกลบวัสดุรองพื้นแทนการกลับวัสดุรองพื้น ซึ่งช่วยในการทุ่นแรงได้อีก
ด้วย
1. น้าหมักเชื้อจุลินทรีย์จากพืชสีเขียว (Fermental plant juice:FPS)
วัสดุที่ใช้
1. ภาชนะปากกว้าง
2. น้าตาลทรายแดง
3. กระดาษและเชือก
4. วัสดุ/พืชสีเขียว
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วิธีการทาหรือหมัก
1. หั่นวัสดุ/พืชสีเขียว
2. แบ่งน้าตาลออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
3. เอาน้าตาลทรายส่วนที่ 1 คลุกกับวัสดุ (คลุกเบาๆ)
4. นาไปบรรจุในภาชนะ (ปากกว้าง)
5. เอาของหนักทับทิ้งไว้ 1 คืน
6. เอาของหนักออก
7. น้าตาลทรายส่วนที่ 2 โรยหน้าให้ทั่วและเกลือ 1 กามือเอาของหนักขึ้น
ทับเช่นเดิม
8. เอากระดาษปิด มัดเชือก
9. ทิ้งไว้ 8-10 วัน (โดยอยู่ในที่ร่ม)
2. น้าหมักเชื้อจุลินทรีย์จากผลไม้สุก (Fermental Fruit Juice: FFJ)
วัสดุทใี่ ช้
1. กล้วยน้าหว้า, มะละกอ, ฟักทอง
2. น้าตาลทรายแดง
3. ภาชนะ
4. กระดาษและเชือก
วิธีการทาหรือหมัก
1. หั่นผลไม้สุกเป็นชิ้น 2-4 เซนติเมตร
2. แบ่งน้าตาลออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
3. เอาน้าตาลส่วนที่ 1 คลุกกับผลไม้สุกเบาๆ
4. นาไปบรรจุในภาชนะ
5. เอาน้าตาลส่วนที่ 2 โรยทับหน้า (ไม่ต้องใช้ของหนักทับ)
6. เอากระดาษปิดไว้ 8-10 วัน
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3. การทาน้าหมักจากพืชสมุนไพร (เหล้าดองยา) (Orient Herb Hormone
Nutrial: OHN)
วัสดุที่ใช้
1. ชะเอม
2. โสมตังกุย
3. อบเชย
4. กระชายดา
5. หรือ ขิง, ข่า, ตะไคร้, กระเทียม, มะแขว่น, ไพลฯลฯ
6. เบียร์หรือเหล้าสาโท
7. น้าตาลทรายแดง, เหล้าขาว40 ดีกรี
วิธีการทาหรือหมัก
1. หั่นวัสดุ 2-4 เซนติเมตร
2. ใช้ภาชนะก้นแหลม
3. นาวัสดุจานวน 1 กิโลกรัม ใส่ลงไปในภาชนะ
4. เอาสาโทหรือเหล้าน้าขาวหรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 2 ขวด เทให้ท่วม
วัสดุ
5. ปิดฝาด้วยกระดาษมัดเชือก
4. การทานมเปรี้ยวหรือแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus rhamnosus: GG)
วิธีการทาหรือหมัก
1. นาน้าซาวข้าวหมักกับราอ่อน 1 ขวด เทลงในภาชนะ
2. นานมสดที่ต้มแล้วทิ้งให้เย็น 6 กิโลกรัม เทลงไป
3. เติมน้าตาลทรายแดง 4 กิโลกรัมปิดฝาด้วยกระดาษ1ชั้น
4. วันที่ 3-4 จะเห็นวุ้นเกิดขึ้น 1-2 นิ้ว ตักเอาวุ้นไปเป็นฮอร์โมนเร่งรากพืช
เช่น การตอนปักชาเรียกราก * วิธีเก็บ เก็บไว้ในตู้เย็นชั้นล่าง/ชั้นพืชผัก
5. ทิ้งไว้ 8-10 วันได้นมเปรี้ยว
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5. การหมักน้าซาวข้าวกับเปลือกไข่ (Calcium)
วัสดุที่ใช้
1. ภาชนะปากกว้าง
2. เปลือกไข่ตากแห้ง
วิธีการทาหรือหมัก
1. เอาน้าซาวข้าว จานวน 10 ลิตรเทลงในภาชนะ
2. เอาเปลือกไข่ 1 กิโลกรัม ใส่ลงไปช้าๆ ปิดฝาด้วยกระดาษ
3. หมักทิ้งไว้ 8-10 วัน รินเก็บไว้ในขวด
6. การหมักน้าซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์ (Phosphorus)
วัสดุที่ใช้
1. ภาชนะ, กระดาษและเชือก
2. ถ่านกระดูกสัตว์
3. น้าซาวข้าว
วิธีการทาหรือหมัก
1. นาถ่านกระดูกใส่ลงไปในภาชนะ 2 กิโลกรัม
2. นาน้าซาวข้าวเทลงไป 10 ลิตร
3. ทิ้งไว้ 8-10 วันนาไปใช้ได้ โดยเก็บไว้ในที่ร่ม
7. การทาน้าหมักเศษรกหมู (Fermental Amino Acid: FAA)
วัสดุที่ใช้
1. ภาชนะถ้าจะให้ดีควรเป็นโอ่งเคลือบ
2. น้าตาลทรายแดง
3. กระดาษและเชือก
4. วัสดุเศษรกหมู
วิธีการทาหรือหมัก
1. ทุบหรือหมักสับเป็นชิ้น 2-4 เซนติเมตร แล้วแต่ชนิดของวัสดุ
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2. นาวัสดุที่ทุบหรือสับแล้วคลุกกับน้าตาลทรายแดง (ครั้งเดียว)
3. นาบรรจุในภาชนะปากกว้าง 2/3 ของภาชนะ
4. ปิดฝาด้วยกระดาษ 1 ชั้น
5. ใช้ไม้คนวันละ 1-2 ครั้ง (ปิดฝาให้สนิดทุกครั้งหลังคน)
2.4 วัตถุดิบอาหารสุกร
ต้นกล้วย กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญและเติบโตและขยายพันธุ์เร็ว ซึ่งนิยมปลูกแพร่หลาย
ทุกภาคของประเทศไทย ปัจจุบันเกษตรกรจานวนมากหันมาปลูกกล้วยเป็นอาชีพหลัก เมื่อเก็บผล
กล้วยที่แก่เต็มที่ แล้วจะต้องตัดต้นกล้วยทิ้งทั้งต้น เพื่อให้หน่อกล้วยเจริญเติบโตแทนที่ ต้นกล้วย ใบ
กล้วย เหง้าของกล้วยรวมทั้งเปลือกกล้วย จึงเป็นผลพลอยได้ที่น่าจะเป็นแหล่งอาหารสาหรับเลี้ยงสัตว์
ที่สาคัญแห่งหนึ่ง ปัจจุบันนี้เกษตรกรในชนบทยังใช้ต้นกล้วย เป็นอาหารหยาบหลักเลี้ยงสุกร โดยการ
นาต้นกล้วยทั้งต้นมาลอกเปลือกด้านนอกออก เอาเฉพาะต้นกล้วยส่วนที่ อ่อนๆ หั่นเป็นชิ้นๆ ผสมรา
ผสมปลายข้าว หรืออาจจะผสมกับเศษอาหาร เพื่อให้มีความน่ากิน สังเกตเห็นว่าต้นกล้วยมี การย่อย
ได้พอสมควรส่วนสารอาหารที่เป็นประโยชน์อาจจะมีไม่มากนัก แต่ก็ประหยัดต้นทุนสาหรับผลิตสุกร
ได้มาก ทาให้ลดต้นทุนสาหรับผลิตสุกรได้ เกษตรกรมีการรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี การนาผลพลอยได้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารสาหรับเลี้ยงสัตว์อย่างกว้ างขวาง
ผลิตผลจากต้นกล้วยนับว่าเป็นวัตถุดิบ ที่จะนามาพัฒนาเพื่อเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดียิ่ง นอกจากการใช้ต้น
กล้วยสับเลี้ยงสุกรแล้วเกษตรกรยังมีการใช้ ผลกล้ วย เปลือกกล้วย เหง้ากล้วยหยวกกล้วย และปลี
กล้วย เป็นอาหารเลี้ยงสุกรด้วย ส่วนต่างๆ ของต้นกล้วยมีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันมีโ ปรตีน
ประมาณ 3.6-4.4 เปอร์เซ็นต์ (สานักพัฒนาอาหารสัตว์, 2562)
กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ (2562) รายงานว่า คุณค่าทางอาหารจากผลิตผลของต้นกล้วย
ผลิตผลจากต้นกล้วยนับว่าเป็นวัตถุดิบ ที่จะนามาพัฒนาเพื่อเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากปริมาณ
การผลิตแต่ละปีมากมาย มีส่วนเหลือทิ้งมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ใบกล้วย ต้นกล้วย เหง้าของต้น
กล้วย เปลือกกล้วยสุก ปลีกล้วย และหยวกกล้วย เป็นต้น กองอาหารสัต ว์ กรมปศุสัตว์ ได้นาส่วน
ต่างๆของกล้วยมาทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ความเหมาะสม
และแนวทางการนาผลิตผลจากต้นกล้วย ส่วนต่างๆ มาใช้เลี้ยงสัตว์รวมทั้งการพิจารณาเปรียบเทียบ
ข้อมูล กับ ผลการวิจัย ของต่างประเทศ พบว่าผลิ ตผลหรือผลพลอยได้ต่างๆ จากการปลู กกล้วยมี
ศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะนามาเลี้ยงสัตว์ได้ดี
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จิราพร (2559) ทาการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของที่ อยู่อาศัยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต
การเลี้ยงและการจัดการสุกรเล็ก (น้าหนัก 15 – 30 กิโลกรัม)โดยใช้สุกรลูกผสม จานวน 48 ตัว วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว คละเพศผู้ 3 ตัว เพศ
เมีย 3 ตัว ได้แก่ E1เลี้ยงในคอกซีเมนต์และเลี้ยงด้วยอาหารหมัก E2เลี้ยงในคอกลึกและเลี้ยงด้วย
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อาหารหมัก E3เลี้ยงในคอกซีเมนต์และเลี้ยงด้วยอาหารธรรมดา และE4เลี้ยงในคอกลึกและเลี้ยงด้วย
อาหารธรรมดาผลการทดลองพบว่า น้าหนักตัวเริ่มต้น น้าหนักตัวสุดท้าย น้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการ
เจริญเติบโต และอัตราการแลกเปลี่ ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
สาหรับอัตราส่วนของอาหารที่สุกรได้รับในช่วงระยะการเจริญเติบโต (6,100 กรัม) ของระบบการเลี้ยง
สุกรหลุมต่ากว่าระบบการเลี้ยงแบบพื้นคอกพื้นปูนทึบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.05)
ตารางที่ 1 ผลกระทบของที่อยู่อาศัยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต
Deep-litter
Concretebedding systems
floor
Item
systems
5:5
3:7
Averagage daily gain (g)
6 – 15 kg.
15 – 30 kg.
30 -60 kg.
60 – 100 kg.
6 – 100 kg.
Averagage daily feed intake
(g)
6 – 15 kg.
15 -30 kg.
30 – 60 kg.
60 – 100 kg.
6 – 100 kg.
Feed : Gain
6 – 15 kg.
15 -30 kg.
30 – 60 kg.
60 – 100 kg.
6 – 100 kg.

SEM +
cxz

Pvalue

322.32
455.22
761.31a
808.75
628.81

324.2
295.54
462.86 448.22
759.75a 702.94b
817.74 717.01
633.49 576.66

3.27
1.49
6.79
11.38
6.44

0.08
0.27
<0.05
0.24
0.31

559.46
904.72
2004.44
2255.15
1578.53

556.16
895.79
1986.44
2247.55
1569.71

551.16
1069.84
1981.75
2173.7
1547.2

0.85
20.01
2.44
9.18
3.29

0.76
0.27
0.62
0.79
0.51

1.74
2.02
2.65
2.79
2.52b

1.72
1.93
2.62
2.76
2.48b

1.87
2.05
2.83
3.04
2.69a

0.02
0.02
0.03
0.03
0.02

0.67
0.98
0.14
0.08
0.02

SEM, † Pooled standard error of means: ab Mean value within a row with different superscript letters were
significantly different (P<0.05)

ที่มา:Zhou et al. (2015)
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อัษฎาวุธ สนั่นนาม, วันดี ทาตระกูล, วิภา หอมหวล, โอรส รักชาติ, กณิตา ธณเจริญชนภาส
และ รักษ์ ด่านดารงรักษ์ (2553) ได้ทาการศึกษาถึงศักยภาพด้านการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้กับเกษตรกรรายย่ อย โดยทาการเลี้ยงเปรียบเทียบกัน 2 ระบบ คือ การเลี้ยงแบบกึ่ง
ชีวภาพ กับการเลี้ยงแบบทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้า ซ้าละ 10 ตัว รวมสุกรที่ใช้
ทั้งหมด 80 ตัว ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยที่การเลี้ยงแบบกึ่งชีวภาพให้อาหารหมักและ
อาหารข้น ซึ่งอัตราส่วนที่ให้ก็ตามระยะต่างๆ คือ ระยะเล็กให้อาหารหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น
75 เปอร์เซ็นต์ ระยะรุ่นให้อาหารหมัก 50 เปอร์เซ็น ต์ อาหารข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ระยะขุนให้อาหาร
หมัก 75 เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเลี้ยงแบบทั่วไปให้อาหารข้นเพียงอย่างเดียว
ผลการทดลองพบว่า สุกรแบบกึ่งชีวภาพและแบบทั่วไปมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.77 ± 0.59
และ 0.82 ± 0.68 กิโ ลกรั มต่อวัน ตามล าดั บ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P >0.05)
สาหรับอัตราแลกน้าหนักนั้นการเลี้ยงแบบกึ่งชีวภาพเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ
41 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเลี้ยงแบบทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 42 เปอร์เซ็นต์
ในด้านต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงตั้งแต่น้าหนัก 20 ถึง 90 กิโลกรัม พบว่า การใช้อาหารหมั กแทน
อาหารข้นสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ถึง 19.58 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) และต้นทุนการผลิตโดยรวมถูกกว่า 11.89 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลักษณะและ
คุณภาพซากของสุกรทั้ง 2 แบบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) ส่วนผลการตรวจ
เชื้อ E.coli และ Samonellaspp. พบว่า เนื้อสุกรกึ่งชีวภาพพบเชื้อน้อยกว่าเนื้อสุ กรที่เลี้ย งแบบ
ทั่วไป ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเลี้ยงสุกรแบบกึ่งชีวภาพมีศักยภาพเพียงพอที่จะนาไปประยุกต์ใช้กับ
เกษตรกรรายย่อย
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บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง
1. ลูกสุกรสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) จานวน 16 ตัว
2. เหล็กขนาด 2 เมตร
3. มีดสับ
4. ไม้ไผ่จานวน 50 ต้น
5. ลวดประกอบคอก
6. บันไดไม้จานวน 2 อัน
7. วัสดุรองพื้น
-แกลบหยาบ จานวน 192 กิโลกรัม
-ดินแดง จานวน 40 กิโลกรัม
-ถ่านละเอียด จานวน 24 กิโลกรัม
-เกลือ จานวน 8 กิโลกรัม
-มูลสัตว์ จานวน 24 กิโลกรัม
-หัวเชื้อราขาว 1 กิโลกรัม
-น้าหมัก 7 ชนิดที่ผสมต่อ 1 ฝักบัว
8. รางอาหารพื้นปูนทึบ จานวน 32 อันขนาด 75 x 15 เซนติเมตร
9. อุปกรณ์ให้น้าสุกร จานวน 16 อัน
10. เครื่องสับกล้วย จานวน 1 เครื่อง
11. หลอดไฟจานวน 16 ดวง
12. หลอดไฟยุงจานวน 4 ดวง
13. กระบะผสมอาหารจานวน 1 ใบ
14. ถังใส่อาหารแจกจ่ายแต่ละคอกจานวน 8 ใบ
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15. เครื่องชั่งดิจิตอลจานวน 1 เครื่อง
16. ถุงสาหรับบรรจุอาหารเหลือจานวน 1 แพ็ค
17. อาหารสาเร็จรูปทางการค้าที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์
18. ต้นกล้วยสดและต้นกล้วยหมัก
19. กรดอะมิโนไลซีน
20. กรดอะมิโนเมทไธโอนีน
21. สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
3.2 สัตว์ทดลอง
สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) อายุ 2 สัปดาห์ จานวน 16 ตัว
น้าหนักประมาณ 16 กิโลกรัม
3.3 วิธีการทดลอง
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) โดยเปรียบเทียบแบบ
T-test กลุ่มละ 4 ซ้าๆ ละ 2 ตัว แต่ละซ้า ใช้ลูกสุกรสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) หย่า
นมคละเพศ อายุ 4 สัปดาห์ โดยลูกสุกรจะถูกสุ่มในพื้นคอกแบบหลุม 8 ตัว และพื้นคอกแบบพื้นปูนทึบ
8 ตัว เลี้ยงในสภาพแวดล้อม
กลุ่มที่ 1 สุกรถูกเลี้ยงบนพื้นหลุมแบบยกพื้น
กลุ่มที่ 2 สุกรถูกเลี้ยงบนพื้นแบบพื้นปูนทึบ
2. โรงเรือนและคอกทดลอง
2.1 โรงเรือนแบบพื้นหลุม
2.1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูพื้น
- แกลบ จานวน 4 กระสอบ
- ดินแดง จานวน 1 กระสอบ
- ถ่านละเอียด จานวน 1 กระสอบ

16
- เกลือ จานวน 1 ถุง
- มูลสัตว์แห้ง จานวน 1 ถุง
- หัวเชื้อราขาว
- น้าหมัก 7 ชนิด
2.1.2 ขั้นตอนและวิธีการทาหัวเชื้อราขาว
- หุงข้าวเจ้าจานวน 1 ลิตร ให้สุกเหมือนใช้รับประทาน
- เทข้าวลงในหลุมที่เตรียมไว้ให้หมด ข้าวห้ามสัมผัสกับมือเด็ดขาด
เนื่องจากจะทาให้ข้าวเน่าเสีย
- ใช้ทัพพีเกลี่ยข้าวให้ทั่วหลุม
- ปิดหลุมด้วยกระดาษบรูฟสองชั้นและใช้เชือกฟางมัดให้แน่น
- นาไปว่างใต้ต้นไผ่ที่เห็นว่ามีเชื้อราขาว ก่อนวางใช้ไม้ไผ่เล็กๆ รอง
พื้น
- ใช้ฟางข้าวคลุมทับเพื่อควบคุมความชื้น
2.1.3 ขัน้ ตอนและวิธีการทาน้าหมัก 6 ชนิด
- ชนิดที่ 1 น้าหมักเชื้อจุลินทรีย์จากพืชสีเขียว
1. หั่นวัสดุ/พืชสีเขียว
2. แบ่งน้าตาลออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
3. เอาน้าตาลทรายส่วนที่ 1 คลุกกับวัสดุ (คลุกเบาๆ)
4. นาไปบรรจุในภาชนะ (ปากกว้าง)
5. เอาของหนักทับทิ้งไว้ 1 คืน
6. เอาของหนักออก
7. น้าตาลทรายส่วนที่ 2 โรยหน้าให้ทั่วและเกลือ 1 กามือ
เอาของหนักขึ้นทับเช่นเดิม
8. เอากระดาษปิด มัดเชือก
9. ทิ้งไว้ 8-10 วัน (โดยอยู่ในที่ร่ม)
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- ชนิดที่ 2 น้าหมักเชื้อจุลินทรีย์จากผลไม้สุก
1. หั่นผลไม้สุกเป็นชิ้น 2-4 เซนติเมตร
2. แบ่งน้าตาลออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
3. เอาน้าตาลส่วนที่ 1 คลุกกับผลไม้สุกเบาๆ
4. นาไปบรรจุในภาชนะ
5. เอาน้าตาลส่วนที่ 2 โรยทับหน้า (ไม่ต้องใช้ของหนัก
ทับ)
6. เอากระดาษปิดไว้ 8-10 วัน
- ชนิดที่ 3 การทานมเปรี้ยวหรือแลคโตบาซิลลัส
1. นาน้าซาวข้าวหมักกับราอ่อน 1 ขวด เทลงในภาชนะ
2. นานมสดที่ต้มแล้วทิ้งให้เย็น 6 กิโลกรัม เทลงไป
3. เติมน้าตาลทรายแดง 4 กิโลกรัมปิดฝาด้วยกระดาษ
1 ชั้น
4. วันที่ 3-4 จะเห็นวุ้นเกิดขึ้น 1-2 นิ้วตักเอาวุ้นไปเป็น
ฮอร์โมนเร่งรากพืช เช่น การตอนปักชาเรียกราก
5. ทิ้งไว้ 8-10 วัน ได้นมเปรี้ยว
- ชนิดที่ 4 การหมักน้าซาวข้าวกับเปลือกไข่
1. เอาน้าซาวข้าว จานวน 10 ลิตรเทลงในภาชนะ
2. เอาเปลือกไข่ 1 กิโลกรัม ใส่ลงไปช้าๆ ปิดฝาด้วย
กระดาษ
3. หมักทิ้งไว้ 8-10 วัน รินเก็บไว้ในขวด
- ชนิดที่ 5 การหมักน้าซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์
1. นาถ่านกระดูกใส่ลงไปในภาชนะ 2 กิโลกรัม
2. นาน้าซาวข้าวเทลงไป 10 ลิตร
3. ทิ้งไว้ 8-10 วัน นาไปใช้ได้ โดยเก็บไว้ในที่ร่ม
- ชนิดที่ 6 การทาน้าหมักเศษรกหมู
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1. ทุบหรือหมักสับเป็นชิ้น 2-4 เซนติเมตร แล้วแต่ชนิด
ของวัสดุ
2. นาวัสดุที่ทุบหรือสับแล้วคลุกกับน้าตาลทรายแดง
(ครั้งเดียว)
3. นาบรรจุในภาชนะปากกว้าง 2/3 ของภาชนะ
4. ปิดฝาด้วยกระดาษ 1 ชั้น
5.ใช้ไม้คนวันละ 1-2 ครั้ง (ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังคน)
3. การเรียงวัสดุรองพื้น
- ชั้นที่ 1 หรือชั้นล่างสุด ใส่แกลบ 4 กระสอบ สูงประมาณ 35 เซนติเมตร
หรือครึ่งหนึ่งของหลุม
- ชั้นที่ 2 ใส่ดินแดง 1 กระสอบ ให้ทั่ว
- ชั้นที่ 3 ใส่ถ่าน 1 กระสอบ ให้ทั่ว ควรทุบให้มีขนาดเล็ก
- ชั้นที่ 4 โรยเกลือเม็ด จานวน 1 ถุง ให้ทั่ว
- ชั้นที่ 5 ใส่มูลสัตว์แห้ง จานวน 1 กระสอบให้ทั่ว
- ชั้นที่ 6 ใส่แกลบลงไปทับให้เต็มหลุมอย่าให้มองเห็นขอบหลุม
4. ขนาดคอกและจานวนสุกร
4.1 โรงเรือนแบบพื้นคอกหลุม
- สุกรถูกเลี้ยงในคอกขนาด 2 x 3 เมตร ที่ถูกแยกพื้น มีความสูง 0.9 เมตรต่อ
จานวนสุกร 2 ตัว
4.2 โรงเรือนแบบพื้นคอกพื้นปูนทึบ
- สุกรถูกเลี้ยงในคอกขนาด 2 x 3 เมตร มีความสูงจากพื้นคอก 0.9 เมตร มี
ความหนาของพื้นปูขนาด 5 เซนติเมตร พื้นหยาบ
5. วิธีการผสมอาหาร
ชั่งอาหารข้นจานวน 14 กิโลกรัม แล้วผสมกรดอะมิโนไลซีน 0.25 กรัม , กรดอะมิโน
เมทไทโอนีน 0.80 กรัม และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 1 กรัม ผสมให้เข้ากัน ผสมน้า 1000
กรัม ผสมให้เข้ากันกับอาหารข้นเพื่อลดการเป็นฝุ่นและเพิ่มความน่ากินของอาหาร จากนั้น
ปั่นต้นกล้ว ยสดแบบหยาบจานวน 14 กิโลกรัม ผสมอาหารกับต้นกล้วยสดที่ปั่นให้เข้ากัน
แบ่งอาหารที่ผสมไว้ ในปริมาณตัวละ 1.75 กิโลกรัม
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6. วิธีการให้อาหาร
แบ่งให้อาหารสุกร 2 เวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 08:00 น. และ ช่วงเย็นเวลา 16:00 น.
อาหารให้แบบจากัดปริมาณ 3.5 กิโลกรัมต่อวัน
3.4 การบันทึกผลการทดลอง
บันทึกน้าหนักตัวของสุกรก่อนการทดลองและน้าหนักของสุกรหลังสิ้นสุดการทดลองในแต่ละช่วง
โดยแบ่งเป็น 10 ช่วง ช่วงๆ ละ 2 สัปดาห์ รวมระเวลาในการทดลอง 140 วัน ดังนี้ ปริมาณอาหารที่
กินในแต่ละมื้อน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และนาไปคานวณดังต่อไปนี้
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น = น้าหนักสิ้นสุด (กรัม) - น้าหนักตัวเริ่มต้น (กรัม)
อัตราและเนื้อ (Feed Conversion Ratio : FCR)
FCR = น้าหนักอาหารที่กินทั้งหมด (กิโลกรัม)
น้าหนักของสุกร (กิโลกรัม)
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Growth : ADG) กรัม/วัน
ADG = น้าหนักสิ้นสุด (กรัม) - น้าหนักตัวเริ่มต้น (กรัม)
เวลาทาการทดลอง (สัปดาห์) / ตัว
อัตราการกินได้ต่อวัน (Feed Intake)
FI = ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม)
จานวนวันที่เลี้ยง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลน้าหนักแรกเริ่ม และน้าหนักกสิ้นสุดการทดลอง และอัตราการเจริญเติบโต
ของสุกรทั้ง 2 กลุ่ม มาวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธี (T- test) โดยใช้สูตร (จรัญ, 2549)
𝑡 = (𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) ∕ √𝑠12 ∕ 𝑛1 + 𝑠22 ∕ 𝑛2
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ในกรณี 𝜎1 ≠ 𝜎2
df

= (𝑛1 + 𝑛2) − 2

𝜎₁

= ความแปรปรวนของสุกรพื้นหลุม

𝜎₂

= ความแปรปรวนของสุกรพื้นพื้นปูนทึบ

𝑥̅ ₁

= ค่าเฉลี่ยของพื้นสุกรพื้นหลุม

𝑥̅ ₂

= ค่าเฉลี่ยของพื้นสุกรพื้นพื้นปูนทึบ

𝑆 2 ₁ = วาเรียนซ์ของสุกรพื้นหลุม
𝑆 2 ₂ = วาเรียนซ์ของสุกรพื้นพื้นปูนทึบ
𝑛₁

= จานวนข้อมูลของสุกรพื้นหลุม

𝑛₂

₌ จานวนข้อมูลของสุกรพื้นพื้นปูนทึบ

3.6 สถานที่ทาการทดลอง
ฟาร์ มสั ตว์ทดลอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3.7 ระยะเวลาในการดาเนินการทดลอง
เริ่มต้นการทดลองวันที่ 25 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการทดลองวันที่ 30 มกราคม 2562
ระยะเวลาที่ใช้การทดลอง 7 เดือน
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดลอง
จากการศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ ) ต่อสมรรถนะ
การผลิตลูกสุกรผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) โดยใช้สุกรหลุมจานวน 8 ตัว และ
สุกรพื้นปูนทึบจานวน 8 ตัวทาการทดลองเป็นระยะเวลา 140 วันเพราะว่าสุกรทั้ง 2 กลุ่มมีน้าหนัก
ก่อนการทดลองเฉลี่ย น้าหนักสิ้นสุดการทดลอง น้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญ เติบโตเฉลี่ย
ปริมาณอาหารที่กิน/วัน อัตราการแลกเนื้อ
ตารางที่ 2 ผลของลักษณะพื้นคอกสุกรแบบพื้นหลุมและพื้นปูนทึบต่อสมรรถนะการผลิตด้านการ
เจริญเติบโตของสุกรพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
รายการ
น้าหนักเริ่มต้น (กิโลกรัม/ตัว)
น้าหนักสิ้นสุด (กิโลกรัม/ตัว)
น้าหนักที่เพิ่มขึ้น (กิโลกรัม/ตัว)
อัตราการเจริญโต (กรัม/ตัว/วัน)
ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมด (กรัม/ตัว/วัน)
ปริมาณอาหารข้นที่กินทั้งหมด (กรัม/ตัว/วัน)
ปริมาณอาหารหยาบที่กินทั้งหมด (กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการแลกเนื้อ

พื้นหลุม
14.51 ± 2.99
49.41 ±3.99
34.90 ± 1.30
276.95 ± 10.30
2861.49±209.40
1430.75 ±104.70
1430.75 ±104.70
9.95 ±0.71

พื้นปูนทึบ
14.76 ± 2.59
56.22 ±11.49
41.47 ±9.46
329.11± 75.11
2919.18 ±149.60
1459.59±74.80
1459.59±74.80
9.19 ± 1.33

P-Value
0.91
0.31
0.22
0.22
0.67
0.67
0.67
0.35

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ผลต่อน้าหนักเริ่มต้น
ผลของลักษณะแบบพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อน้าหนักเริ่มต้นของสุกรลูกผสม
สามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของน้าหนักตัวเริ่มต้นของ
กลุ่มที่เลี้ยงพื้นปูนทึบกับพื้นหลุม ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) โดยมีอัตราการเฉลี่ยเท่ากับ 14.76
และ14.51กรัม/ตัว
4.3 ผลต่อน้าหนักสิ้นสุด
ผลของลักษณะแบบพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อน้าหนักสิ้นสุดของสุกรลูกผสม
สามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของน้าหนักสิ้นสุดของ
กลุ่ม พื้นปูนทึบกับพื้นหลุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีน้าหนักตัวสิ้นสุด
เฉลี่ยเท่ากับ 56.22และ49.41 กิโลกรัม/ตัว
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4.4 ผลต่อน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
ผลของลั กษณะแบบพื้น คอกสุ กร (พื้นหลุ มและพื้นปูนทึบ ) ต่อน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของสุ ก ร
ลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอัตราการ
เจริญเติบโตความกลุ่ม พื้นปูนทึบกับพื้นหลุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมี
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 41.47 และ 34.90 กิโลกรัม/ตัว
4.5 ผลต่ออัตราการเจริญเติบโต
ผลของลักษณะแบบพื้นคอกสุกร (พื้นหลุ มและพื้นปูนทึบ) ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสุกร
ลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอัตราการ
เจริญเติบโตความกลุ่ม พื้นปูนทึบกับพื้นหลุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 329.11 และ 276.95 กรัม/ตัว
4.6 ผลต่อปริมาณอาหารที่กิน
ผลของลักษณะแบบพื้นคอกสุกรแบบพื้นหลุมและพื้นปูนทึบ ต่อปริมาณอาหารที่กินของสุกร
ลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของปริมาณอาหาร
ที่กินของกลุ่ม พื้นปูนทึบกับพื้นหลุมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการ
เฉลี่ยเท่ากับ2919.18 และ2861.49 กรัม/ตัว/วัน
4.7 ผลต่อปริมาณอาหารข้นที่กิน
ผลของลักษณะแบบพื้นคอกสุกรแบบพื้นหลุมและพื้นปูนทึบ ต่อปริมาณอาหารข้น ที่กินของ
สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของปริมาณ
อาหารที่กินของกลุ่ม พื้นปูนทึบกับพื้นหลุมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตรา
การเฉลี่ยเท่ากับ1459.59และ1430.75 กรัม/ตัว/วัน
4.8 ผลต่อปริมาณอาหารหยาบที่กิน
ผลของลักษณะแบบพื้นคอกสุกรแบบพื้นหลุมและพื้นปูน ทึบ ต่อปริมาณอาหารหยาบที่กิน
ของสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ
ปริมาณอาหารที่กินของกลุ่ม พื้นปูนทึบกับพื้นหลุมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดย
มีอัตราการเฉลี่ยเท่ากับ 1459.59และ 1430.75กรัม/ตัว/วัน
4.9 ผลต่ออัตราการแลกเนื้อ
ผลของลักษณะแบบพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่ออัตราการแลกเนื้อของสุ กร
ลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอัตราการแลก
เนื้อของกลุ่ม พื้นปูนทึบกับพื้นหลุมไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย
เท่ากับ 9.19 และ 9.95
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4.10 วิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดลองเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์พื้นเมืองลูกผสมสาม
สายที่เลี้ยงบนพื้นคอกสุกรแบบพื้นหลุมยกพื้นและพื้นปูนทึบ ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างสุกรที่
เลี้ยงบนพื้นปูนทึบและเลี้ยงบนพื้นหลุมยกพื้น แม้ว่าสุกรกลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นคอกแบบพื้นปูนทึบจะมี
น้าหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง น้าหนักตัวที่เพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต และอัตราแลกเนื้อดีกว่าสุกรกลุ่ม
ที่เลี้ยงพื้นคอกแบบหลุมยกพื้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ อัษ ฎาวุธ และคณะ (2553) ที่
ทาการศึกษาศักยภาพการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้สาหรับเกษตรกรรายย่อย โดยทาการ
เลี้ยงเปรียบเทียบกัน 2 ระบบ คือ การเลี้ยงแบบกึ่งชีวภาพ กับการเลี้ยงแบบทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้า ซ้าละ 10 ตัว รวมสุกรที่ใช้ทั้งหมด 80 ตัว ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดย
ที่การเลี้ยงแบบกึ่งชีวภาพให้อาหารหมักและอาหารข้น ซึ่งอัตราส่วนที่ให้ก็ตามระยะต่างๆ คือ ระยะ
เล็กให้อาหารหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 75 เปอร์เซ็นต์ ระยะรุ่นให้อาหารหมัก 50 เปอร์เซ็นต์
อาหารข้น 50 เปอร์เซ็นต์ระยะขุนให้อาหารหมัก 75 เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการ
เลี้ยงแบบทั่วไปให้อาหารข้นเพียงอย่างเดียว ผลการทดลองไม่พบความแตกต่ างของการเลี้ยงแบบกึ่ง
ชีว ภาพกับ การเลี้ ย งแบบทั่ว ไป โดยมี อัตราการเจริญเติบโตของสุ กรทั้งสองกลุ่ ม มีค่าใกล้ เคียงกัน
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารไม่แตกต่างกันต้นทุนการผลิตโดยรวมของสุกรที่เลี้ยงแบบกึ่งชีวภาพถูก
กว่าแบบทั่วไปถึง 11.89 บาทต่อกิโลกรัม และให้ผลกาไรมากกว่าถึง 22.73 บาทต่อกิโลกรัม ลักษณะ
คุณภาพซากของสุกรกึ่งชีวภาพมีแนวโน้มที่ดีกว่าสุกรที่เลี้ยงแบบทั่วไป รวมทั้งเนื้อสุกรกึ่งชีวภาพมีการ
ปนเปื้อนของ E.coli และ Salmonella spp น้อยกว่า
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อสมรรถนะ
การเจริญเติบโตสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) ไม่พบความแตกต่างกันทาง
สถิติ แม้ว่าว่าสุกรกลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นปูนทึบมีแนวโน้ม สมรรถนะด้านน้าหนักตัว อัตราการเจริญเติบโต
และอัตราแลกเนื้อดีกว่ากลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นหลุม
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 การเลี้ยงสุกรบนพื้นหลุมควรปรับรางอาหารให้ใหญ่ขึ้นเพื่อไม่ให้อาหารกระจายลงไป
บนพื้นแกลบและช่วยให้สุกรได้กินอาหารได้เต็มที่ช่วยให้การเจริญเติบโตได้ดี
5.2.2 การเลี้ยงสุกรบนพื้นปูนทึบควรปรับพื้นเรียบเป็น พื้นปูนทึบต้องมีความลาดเอียง 3%
เพื่อสะดวกในการทาความสะอาดพื้นคอก
5.2.3 การเลี้ยงสุกรบนพื้นปูนทึบไม่ควรทาพื้นหยาบเกินไปจะทาให้สุกรจะเจ็บกีบและไม่ควร
เรียบเกินไปทาให้พื้นเลื่อนเกิดอัตราสาหรับผู้เลี้ยงและสุกร
5.2.4 การเลี้ยงหมูหลุมไม่ควรยกคอกสูงจนเกินไปเพราะลาบากต่อการให้อาหารสุกรและ
อัตราต่อผู้เลี้ยง
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ภาคผนวก

27
ตารางภาคผนวกที่ 1 น้าหนักรวมของสุกรบนพื้นปูนทึบ
ครั้งที่
ชั่ง น้าหนัก
1
2
3
4
เริ่มต้น
คอก
T1R1 10.98 11.8 15.065 19.22 23.045
T1R2 15.15 17.235 20.63 27.14 30.795
T1R3 16.36 18.145 20.25 26.325 31.985
T1R4 16.535 18.88 24.965 32.515 39.365

5
28.235
31.225
35.065
44.995

6

7

8

น้าหนัก
สุดท้าย

x̅

31.515 34.57 39.175 44.495
25.81
35.265 40.935 45.15 49.185 31.271
42.665 49.635 54.615 61.53 35.6575
49.975 57.785 63.83 69.685 41.853

ตารางภาคผนวกที่ 2 น้าหนักรวมของสุกรบนพื้นหลุม
ครั้งที่
ชั่ง
คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

น้าหนัก
เริ่มต้น

1

2

3

4

5

6

7

8

น้าหนัก
สุดท้าย

x̅

12.71 14.475 18.095 22.745 28.05 31.205 34.035 37.765 42.845 47.36 28.9285
12.905 13.95 17.465 22.265 26.655 28.73 32.5 38.24 42.5 46.085 28.1295
18.97 20.75 23.67 28.39 34.57 37.115 38.835 45.365 51.5 55.095 35.426
13.475 15.165 18.54 22.565 26.925 30.75 33.36 37.07 43.735 49.105 29.069
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้าหนักเริ่มต้น

คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

น้าหนักสุกรบนพื้น
หลุม
12.71
12.905
18.97
13.475
x̅
= 14.51
S.D. = 2.99

คอก

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ

T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

10.98
15.15
16.36
16.535
x̅
= 14.76
S.D. = 2.59

C.V. = 17.71
T-stat = 0.12
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.91
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้าหนักสิ้นสุด
คอก น้าหนักสุกรบนพื้นหลุม
T1R1
47.36
T1R2
46.085
T1R3
55.095
T1R4
49.105
x̅
= 49.41
S.D. = 3.99

คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

C.V. = 16.58
T-stat = 1.12
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.31

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ
44.495
49.185
61.53
69.685
x̅
= 56.22
S.D. = 11.49
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้าหนักที่เพิ่มขึ้น
คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

น้าหนักสุกรบนพื้นหลุม
34.65
33.18
36.125
35.63
x̅
= 34.90
S.D. = 1.30

คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

C.V. = 18.78
T-stat = 1.38
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.22

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ
33.515
34.035
45.17
53.15
x̅
= 41.47
S.D. = 9.46
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ตารางภาคผนวกที่ 6 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโต
คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

น้าหนักสุกรบนพื้นหลุม
275.00
263.33
286.71
282.78
x̅ = 276.95
S.D. = 10.30

คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

C.V. = 18.78
T-stat = 1.38
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.212

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ
265.99
270.12
358.49
421.83
x̅
= 329.11
S.D. = 75.11

32
ตารางภาคผนวกที่ 7 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการแลกเนื้อ
คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

น้าหนักสุกรบนพื้นหลุม
10.61
10.27
8.96
9.97
x̅
= 9.95
S.D. = 0.71

คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

C.V. = 11.15
T-stat =-1.01
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.35

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ
10.70
9.75
8.71
7.61
x̅
= 9.19
S.D. = 1.33

33
ตารางภาคผนวกที่ 8 ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดพื้นสุกรหลุม (กรัม)
อาหารเฉลี่ย
คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x̅

1002
1007
1178
1201

1900
1628
1940
1997

2282
2175
2268
2514

4000
3414
3679
3582

3186
3086
3164
3164

3036
3036
3036
3036

3500
3500
3500
3500

3500
3500
3500
3500

3500
3500
3500
3500

3500
3500
3500
3500

2629.21
2868.55
2812.58
3135.61

ตารางภาคผนวกที่ 9 ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดบนพื้นปูนทึบ (กรัม)
อาหารเฉลี่ย
คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x̅

954
1228
1301
1486

1530
1900
1598
2481

2011
2486
2321
3396

2693
3571
3436
4179

2939
3096
3121
3143

3036
3036
3036
3036

3500
3500
3500
3500

3500
3500
3500
3500

3500
3500
3500
3500

3500
3500
3500
3500

2927.74
2763.65
2866.01
3119.31
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ตารางภาคผนวกที่ 10 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารที่กิน
คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

น้าหนักสุกรบนพื้นหลุม
2629.213
2868.552
2812.579
3135.615
x̅
= 2861.49
S.D. = 209.40

คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

C.V. = 5.93
T-stat = 0.45
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.67

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ
2927.74
2763.65
2866.01
3119.31
x̅
= 2919.18
S.D. = 149.60

35
ตารางภาคผนวกที่ 11 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารข้นที่กิน
คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

น้าหนักสุกรบนพื้นหลุม
1314.606
1434.276
1406.29
1567.808
x̅
= 1430.75
S.D. = 104.70

คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

C.V. = 5.93
T-stat = 0.45
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.67

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ
1463.87
1381.83
1433.01
1559.66
x̅
= 1459.59
S.D. = 74.80
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ตารางภาคผนวกที่ 12 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารหยาบที่กิน
คอก
T1R1
T1R2
T1R3
T1R4

น้าหนักสุกรบนพื้นหลุม
1314.606
1434.276
1406.29
1567.808
x̅
= 1430.75
S.D. = 104.70

คอก
T2R1
T2R2
T2R3
T2R4

C.V. = 5.93
T-stat = 0.45
P(T<=t) = 2.45
P-value = 0.67

น้าหนักสุกรบนพื้นปูนทึบ
1463.87
1381.83
1433.01
1559.66
x̅
= 1459.59
S.D. = 74.80
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แผนผังการทดลอง

T1R4

T2R4

T1R3

T2R3

T1R2

T2R2

T1R1

T2R1

N
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล

นายพัชรพล ทาฟู

วันที่เกิด

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ภูมิลาเนา

บ้านเลขที่ 14 หมู่ 4 บ้านสันต้นปิน ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
50310

การศึกษา

พ.ศ. 2555 สาเร็จการศึกษามัธยมตอนต้นจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 สาเร็จการศึกษามันธยมตอนปลายจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ - สกุล

นางสาวกนธิชา ประเสริฐศักดิ์

วันที่เกิด

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540

ภูมิลาเนา

บ้านเลขที่ 89/3 หมู่ที่ 13 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

การศึกษา

พ.ศ. 2555 สาเร็จการศึกษามัธยมตอนต้นจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 สาเร็จการศึกษามันธยมตอนปลายจากโรงเรียนหอพระ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

