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1. สถานการณ์ปัจจุบัน 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

สุกรเป็นสัตว์เลี้ยงที่รู้จักกันดีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หมู การเลี้ยงหมูมีมาเป็นเวลานานหลายพันปี 
ประเทศจีนเป็นชาติแรกที่เริ่มเลี้ยงหมูต่อมาได้แก่ ประเทศอังกฤษ ในปัจจุบันการเลี้ยงหมูมีแพร่หลายทั่วโลก 
หลายประเทศในแถบเอเซีย ยุโรป และอเมริกา ได้ปรับปรุงการเลี้ยงหมูจนได้ผลดีสามารถน าผลิตผลจากหมูมา
เป็นสินค้าส่งออก ไส้กรอก แฮม เบคอน และอาหารกระป๋องอ่ืน ๆ ที่ท าจากเนื้อหมูเป็นที่นิยมรับประทานกัน
ทั่วไป เนื้อหมูอุดมด้วยโปรตีนและไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดเราควรท าให้
สุกด้วยการลวก ต้ม หรือทอดก็ได้เพ่ือป้องกันพยาธิที่อาจมีอยู่ในเนื้อหมูดิบ  

หมูเป็นสัตว์สี่เท้าที่นิยมเลี้ยงกันมากเพราะเลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ลูกเร็ว หมูมีสีขนและรูปร่าง
ลักษณะท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์หมูที่นิยมเลี้ยงแต่ดั้งเดิมเป็นหมูพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่มีรูปร่าง
อ้วน เตี้ย สะโพกเล็ก หลังแอ่น และท้องยานลากดิน ล าตัวมีสีขาวและสีด าปนกัน หมูพันธุ์พื้นเมืองบางชนิด
มีหนังหยาบและย่นเมื่อโตเต็มท่ีชาวบ้านทั่วไปนิยมเลี้ยงหมูไว้ใต้ถุนบ้านหรือในบริเวณใกล้เคียง ปล่อยให้หมู
อยู่บนลานดินหรือลานซีเมนต์มีบางบ้านเท่านั้นที่สร้างคอกให้หมูอยู่ การเลี้ยงเป็นแบบง่าย ๆ โดยเอาเศษ
อาหารต่าง ๆ ที่เหลือจากคนมารวมผสมให้หมูกิน หมูกินจุและกินอาหารไม่เลือกชนิดนอกจากนั้นผู้เลี้ยงยัง
ใช้ผักท่ีหาได้ทั่วไป เช่น ผัก บุ้ง ผักตบชวา จอก แหน หรือหยวกกล้วยสับละเอียดผสมกับร าข้าวและน้ าเป็น
อาหารให้หมูกิน เมื่อหมูโตจะน าไปขายฆ่าเพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารหรือน าหมูตัวผู้และหมูตัวเมียมาผสมพันธุ์
เพื่อให้มีลูกหมูมาเลี้ยงต่อไป 

ในปัจจุบันการเลี้ยงหมูก้าวหน้าไปจากเดิมมากมีการสั่งซื้อพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาหลายพันธุ์ เช่น หมู
พันธุ์แลนด์เรซที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศเดนมาร์กและหมูพันธุ์ลาร์จไวต์ที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศอังกฤษ เป็น
ต้น หมูพันธุ์ที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศได้รับความนิยมมากกว่าหมูพันธุ์พ้ืนเมืองเพราะมีรูปร่างลักษณะดี
สามารถเพ่ิมน้ าหนักได้เร็วกว่าหมูพันธุ์พ้ืนเมือง เนื้อมีไขมันน้อยขายได้ราคาดี วิธีการเลี้ยงและการผสมพันธุ์
ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาก มีการสร้างคอกและโรงเรือนให้หมูอยู่   โรงเรือนบางแห่งสร้างอยู่บนดินเทพ้ืนด้วย
ซีเมนต์โดยเทให้ลาดต่ าออกไปทางด้านหลังเพ่ือสะดวกในการท าความสะอาดกวาดเก็บขี้หมู  บางแห่งยกพ้ืนสูง
ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีเพ่ือให้หมูสมบูรณ์แข็งแรงผู้เลี้ยงให้อาหารผสมที่มีคุณค่าและจัดให้หมูได้ฉีดวัคซีนตาม
ก าหนดการคัดเลือกพันธุ์หมูที่ดีมาผสมท าให้ลูกหมูมีโอกาสรอดตายสูง การเลี้ยงหมูทุกวันนี้จึงเปลี่ยนจากการ
เลี้ยงแบบหลังบ้าน บ้านละ ๒-๓ ตัว มาเป็นการเลี้ยงหมูจ านวนมากเพ่ือการค้า 

พันธุ์ของหมูเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้เลี้ยงและผู้บริโภค ลักษณะของอาหารที่หมูกิน และ
ตามความประสงค์ของผู้ผสมพันธุ์  การน าหมูพันธุ์ดีหลายพันธุ์จากต่างประเทศมาผสมพันธุ์ท าให้เกิดหมูพันธุ์
ใหม่ ๆ ขึ้น หมูพันธุ์ต่างประเทศที่นิยมเลี้ยงกันมากและได้ผลดีมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์แลนด์เรซ พันธุ์ลาร์จไวต์ 
พันธุ์ดู ร็อกและพันธุ์ลูกผสมต่าง ๆ หมูพันธุ์ต่างประเทศได้รับความนิยมมากกว่าหมูพันธุ์พ้ืนเมืองเพราะเติบโต
เร็วมีคุณภาพของซากดี (คุณภาพของซากที่ดี คือ ต้องมีเนื้อแดงมาก มันน้อย ท าให้ขายได้ราคาสูง) สามารถ
เปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปให้เป็นเนื้อได้มากจึงขุนให้อ้วนได้ง่าย หมูอายุ ๕-๖ เดือน เมื่อได้อาหารเต็มที่จะมี



น้ าหนักราว ๙๐-๑๐๐ กิโลกรัมก็ขายส่งตลาดได้ คุณภาพซากมีเนื้อแดงมาก ไขมันบาง หมูหนุ่มหมูสาวที่
สมบูรณ์ก็อาจคัดไว้ส าหรับผสมพันธุ์เพื่อเอาลูกเลี้ยงต่อไป   

1.2  ข้อมูลการเลี้ยงสุกร 

ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนสุกร 354,510 ตัว มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 13,833 ตัว 
แยกเป็นรายอ าเภอดังต่อไปนี้ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีจ านวนสุกร 59 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 4 ตัว 
อ าเภอจอมทอง มีจ านวนสุกร 25,865 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 909 ตัว อ าเภอแม่แจ่ม มีจ านวนสุกร 
15,207 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 1,313 ตัว อ าเภอเชียงดาว มีจ านวน 1,482 ตัว จ านวนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกร 34 ตัว อ าเภอแม่แตง มีจ านวนสุกร 92,759 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 896 ตัว อ าเภอแม่
ริม มีจ านวนสุกร 2,162 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 155 ตัว อ าเภอสะเมิง มีจ านวนสุกร 2,445 ตัว 
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 687 ตัว อ าเภอฝาง มีจ านวนสุกร 17,861 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
354 ตัว อ าเภอแม่อาย มีจ านวนสุกร 64,690 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 2,346 ตัว อ าเภอพร้าว มี
จ านวนสุกร 17,481 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 802 ตัว อ าเภอสันป่าตอง มีจ านวนสุกร 5,851 ตัว 
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 258 ตัว อ าเภอสันก าแพง มีจ านวนสุกร10,232 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
186 ตัว อ าเภอสันทราย มีจ านวนสุกร 1,220 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 44 ตัว อ าเภอหางดง มี
จ านวนสุกร 647 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 22 ตัวอ าเภอฮอด มีจ านวนสุกร 4,925 ตัว จ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 821 ตัว อ าเภอดอยเต่า มีจ านวนสุกร 807 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 83 ตัว 
อ าเภออมก๋อย มีจ านวนสุกร 2,766 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 950 ตัว อ าเภอสารภี มีจ านวนสุกร 
4,328 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 185 ตัว อ าเภอเวียงแหง มีจ านวนสุกร 1,377 ตัว จ านวนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกร 276 ตัว อ าเภอไชยปราการ มีจ านวนสุกร 4,388 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 210 ตัว 
อ าเภอแม่วาง มีจ านวนสุกร 17,608 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 616 ตัว อ าเภอแม่ออน มีจ านวนสุกร 
4,103 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 108 ตัว อ าเภอดอยหล่อ มีจ านวนสุกร 37,769 ตัว จ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 183 ตัว อ าเภอกัลยาณิวัฒนา มีจ านวนสุกร 3,477 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
556 ตัว 

1.3 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิต 

1.3.1 เงินลงทุน   

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรขุน ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการค านวณของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 
2562 กรณีซ้ือลูกสุกรมาเลี้ยงเอง 64.61 – 68.56 บาท/กิโลกรัม กรณีผลิตลูกสุกรเอง 64.48 – 65.03 
บาท/กิโลกรัม 

ต้นทุนการผลิตสุกรขุนจากน้ าหนัก 15 กก. จนถึงจับขายที่ 100 กก. ค านวณจาก ค่าพันธุ์ลูกสุกร
ค่าอาหาร ค่ายาและวัคซีน ค่าแรงงานและสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัตราการสูญเสีย ตายและคัดทิ้ง ค่าเสื่อม
โรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และเงินหมุนเวียน รวมต้นทุนการผลิตสุกรขุน 1 ตัว ประมาณ 3,700 
บาท 

1.3.3 ผลตอบแทน 

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ ปัจจุบัน 72 – 76 บาท/ กิโลกรัม  

1.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า



 
 



2. ยุทธศาสตร์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 

ปริมาณสุกรเพียงพอต่อการบริโภค ระบบการผลิตมีมาตรฐาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

2.2 พันธกิจ 

1) พัฒนาพันธุ์ อาหาร สุขภาพ เพ่ิมศักยภาพการผลิต  
2) ส่งเสริมการเลี้ยง 
3) สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 
4) ยกระดับการผลิตทั้งระบบให้มีความปลอดภัย และไดร้ับรองมาตรฐาน  
5) เพ่ิมมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
6) ขยายตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

2.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือขยายก าลังการผลิต  
2) เพ่ือยกระดับความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายตลาด  
4) เพ่ือพัฒนาการผลิตทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน 

2.4 เป้าหมาย 

เป็นสินค้าปศุสัตว์หลักท่ีเป็นแหล่งโปรตีนส าคัญ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ให้ผู้บริโภคได ้และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้อย่างยั่งยืน 

2.5 ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาศักยภาพการผลิต  
2) พัฒนาระบบการผลิตให้มีความความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
3) พัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4) พัฒนาการตลาด 

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต  

กลยุทธ์การผลิต 
กลยุทธ์การควบคุมป้องกันโรค 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการผลิตให้มีความความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์พัฒนาการเลี้ยงรายย่อยหรือรายฟาร์มให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์พัฒนาโรงฆ่าให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์พัฒนาสถานที่จ าหน่ายให้ได้มาตรฐาน 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 



กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สะอาถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐาน 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการตลาด 
กลยุทธ์จัดหาช่องทางการจ าหน่าย 
กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 

2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงจากการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
2) ประชาชนมีอาหารทางเลือกท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
3) ผู้ประกอบการในระบบที่เกี่ยวข้องมีอาชีพที่มั่นคง 

 

2.8 แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ 

63 64 65 66 67 63 64 65 66 67 

1) พัฒนาศักยภาพ
การผลิต  

กลยุทธ์การผลิต โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
พัฒนาศักยภาพการผลิต 
(เพิ่มปรมิาณ ลดต้นทุน) 

100 ราย 50 50    25,000 25,000    

กลยุทธ์การควบคุมป้องกัน
โรค 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการควบคุมป้องกันโรค 
 
 

100 ราย 
 

50 50    25,000 25,000    

โครงการกองทุนยาสัตว์ 2 กองทุน   2     100,000   

2) พัฒนาระบบการ
ผลิตให้มีความความ
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

กลยุทธ์พฒันาการเลี้ยงราย
ย่อยหรือรายฟาร์มให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
ฟาร์ม (อบรม+ตรวจรบัรอง) 

125 
ฟาร์ม 

25 25 25 25 25 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

กลยุทธ์พฒันาโรงฆ่าให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการพัฒนามาตรฐานโรง
ฆ่าสัตว์ 

1 โรง     1     2,500,000 

กลยุทธ์พฒันาสถานที่
จ าหน่ายให้ได้มาตรฐาน 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(อบรม+ตรวจรับรอง) 

50 แห่ง 10 10 10 10 10 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3) พัฒนาการแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

กลยุทธ์พฒันาผลิตภัณฑ์
แปรรปูใหห้ลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด 

โครงการพัฒนาการแปรรปู
ผลิตภัณฑ์ทีห่ลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด 

5 
ผลิตภัณฑ ์

1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

กลยุทธ์พฒันาผลิตภัณฑ์
แปรรปูใหส้ะอาดถูก
สุขอนามัยและได้มาตรฐาน 

โครงการอบรมการพฒันา
ผลิตภัณฑ์แปรรปูใหส้ะอาด
ถูกสุขอนามัยและได้
มาตรฐาน 

50 ราย 10 10 10 10 10 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

4) พัฒนาการตลาด 
กลยุทธ์จัดหาช่องทางการ
จ าหน่าย 

โครงการจัดแสดงสินค้า 
เช่ือมโยงผู้ผลิตผู้จ าหน่าย
ผู้บริโภค 

2 งาน    1 1    50,000 50,000 

กลยุทธ์ประชาสมัพันธ์สร้าง
การรบัรู ้

โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรบัรู ้

5 งาน 1 1 1 1 1 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 
 


