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ยุทธศาสตร์สุกร พ.ศ. 2556 - 2560 
โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. สถานการณ์ปี 2555  

1.1 ของโลก  
1.1.1 การผลิต ปี 2555 การผลิตเนื้อสุกรของโลกมีปริมาณรวม 104.36 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2554 ซึ่งมีปริมาณ 101.98 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.33 ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ผลิตเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
ประเทศผู้ผลิต ที่ส าคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และบราซิล โดยผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.84 2.36 และ 1.02 
ตามล าดับ ส่วนสหภาพยุโรปและแคนาดาผลิตลดลงร้อยละ 0.82 และ 0.39 ตามล าดับ เนื่องจากต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ สูงขึ้น  

1.1.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค ปี 2555 การบริโภคเนื้อสุกรของโลกมีปริมาณ รวม 

103.79 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณ 101.58 ล้านตัน ร้อยละ 2.17 ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มีการ
บริโภคเพ่ิมข้ึน โดยจีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย บราซิล และญี่ปุ่น มีการบริโภคเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 3.87 1.40 1.65 
0.45 และ 0.44 ตามล าดับ นอกจากสหภาพยุโรปที่มีการบริโภค ลดลง ร้อยละ 1.27 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ
จากปัญหาหนี้ สาธารณะของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  

(2) การส่งออก ปี 2555 การส่งออกเนื้อสุกรมีปริมาณรวม 7.24 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 
จากปี 2554 ซึ่งมี ปริมาณ 7.00 ล้านตัน ร้อยละ 3.44 ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ส่งออกได้ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศผู้ส่งออก ที่ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา และบราซิล ส่งออก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.02 3.45 4.43 และ 3.60 ตามล าดับ ส่วนจีนซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งในตลาด ฮ่องกงซึ่ง เป็นตลาดส่งออกเนื้อ
สุกรที่ส าคัญของ ไทย มีการส่งออกลดลงร้อยละ 11.89 เนื่องจากความ ต้องการ บริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน  

(3) การน าเข้า ปี 2555 การน าเข้าเนื้อสุกรของประเทศ ผู้น าเข้า เนื้อสุกร ที่ส าคัญ 
มีปริมาณรวม 6.75 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงมีปริมาณ 6.61 ล้านตัน ร้อยละ 2.15 เนื่องจาก ประเทศ
ผู้น าเข้าต่างๆ ส่วนใหญ่ น าเข้าเพ่ิมขึ้น นอกจากเกาหลีใต้ที่น าเข้าลดลงถึงร้อยละ 21.88 เพราะมีการขยายการ
ผลิตในประเทศเพ่ิมขึ้น หลังจากประสบปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดซึ่ง ท าให้ปริมาณการผลิตสุกร
ลดลงในปี 2554  

1.2 ของไทย  
1.2.1 การผลิต ปี 2555 มีปริมาณการผลิตสุกร 12.82 ล้านตัว เพ่ิมข้ึนจาก 11.89 ล้านตัว

ของปี 2554 ร้อยละ 7.86 เนื่องจากการผลิตสุกรในปี 2554 ประสบปัญหาจากโรคทางระบบ สืบพันธุ์และ
ระบบทางเดินหายใจ (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome: PRRS) ท าให้ปริมาณการผลิต 
ลดลง ส่งผลให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นมากจึงจูงใจให้มีการขยายการผลิต  
 

1.2.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค สุกรที่ผลิตได้อาศัยตลาดภายในประเทศ เป็นหลัก โดยใช้

บริโภคภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 95 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ปี 2555 มีปริมาณการบริโภคสุกร 
11.91 ล้านตัว หรือ 0.95 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 5.54 เนื่องจากราคาสุกรลดลง เพราะมีการ
ขยายการผลิตจนท าให้ มีปริมาณสุกรมากเกินความต้องการ ประกอบกับมีการจัดจ าหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกเพ่ือ
กระตุ้นการบริโภค  
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(2) ราคา ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ปี 2555 เฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 57.00 
บาท ลดลง จากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาทของปี 2554 ร้อยละ 12.98 ทั้งนี้ราคาสุกรได้ ลดลง ตั้งแต่ต้นป ี
2555 จาก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.06 บาทในเดือนมกราคม เหลือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.89 บาทในเดือนมีนาคม 
เนื่องจาก มีปริมาณสุกรเพ่ิมข้ึน ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้าง ทรงตัว ท าให้มีปริมาณสุกรส่วนเกินเหลือ
สะสม เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบ การขาดทุน ในเดือนเมษายนราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น 
เนื่องจาก สภาพอากาศร้อนท าให้สุกร เจริญเติบโตช้าลง ประกอบกับมีการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ิมขึ้นเพ่ือระบาย ผลผลิตและมีการจัดจ าหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกเพื่อกระตุ้นการบริโภค ท าให้
สามารถ ลดปริมาณสุกร ส่วนเกินได้ส่วนหนึ่ง แต่ราคาสุกรเริ่มอ่อนตัวลงอีกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา และ
ลดลง มากใน เดือนตุลาคม โดยราคาลดลงเหลือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.53 บาท เนื่องจากความต้องการบริโภค
ชะลอ ตัวจากภาวะฝนตกชุกต่อเนื่องและเกิดน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ ประกอบกับมีเทศกาลกินเจ แต่ในเดือน 
พฤศจิกายน-ธันวาคมราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น เพราะมีเทศกาลต่างๆ และการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ท าให้ 
ความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน  

(3) การส่งออก การส่งออกสุกรมีปริมาณเพียงร้อยละ 5 ของปริมาณ การผลิต
ทั้งหมด เนื่องจาก ข้อจ ากัดจากโรคปากและเท้าเปื่อย โดยเป็นการส่งออกเนื้อสุกรและ เนื้อสุกรแปรรูปร้อยละ 
1-2 และสุกรมีชีวิต ร้อยละ 3-4 เนื้อสุกรส่งออกไปยังฮ่องกงและสปป.ลาว ส่วนเนื้อสุกรแปรรูปส่งออกไปยัง
ญี่ปุ่นและฮ่องกง ส าหรับสุกรมีชีวิตส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ ปี 
2555 ส่งออก เนื้อสุกรประมาณ 1,500 ตัน มูลค่า 94.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ซึ่งส่งออกปริมาณ 
2,577 ตัน มูลค่า 140.24 ล้านบาท รอ้ยละ 41.79 และ 32.97 ตามล าดับ ส่วนเนื้อสุกรแปรรูปส่งออก
ประมาณ 12,000 ตัน มูลค่า 2,600.00 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซึ่งส่งออกปริมาณ 9,450 ตัน มูลค่า 
2,155.60 ล้านบาท ร้อยละ 26.98 และ 20.62 ตามล าดับ ส าหรับสุกรมีชีวิตส่งออกประมาณ 642,00 ตัว เป็น
สุกรพันธุ์ประมาณ 42,000 ตัว ลดลงจากปี 2554 ซึ่งส่งออก 83,044 ตัว ร้อยละ 49.42 และเป็นสุกรมีชีวิต
อ่ืนๆ ประมาณ 600,000 ตัว เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซึ่งส่งออก 353,716 ตัว ร้อยละ 69.63  

(4) การน าเข้า ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของสุกร แช่เย็น แช่
แข็ง (หนัง ตับ และเครื่องในอื่นๆ) และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ปี 2555 น าเข้าส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ประมาณ 
15,000 ตัน มูลค่า 180.00 ล้านบาท ลดลงจากปริมาณ 21,463 ตัน มูลค่า 289.48 ล้านบาทของปี 2554 ร้อย
ละ 30.11 และ 37.82 ตามล าดับ เนื่องจากราคาสุกรภายใน ประเทศ ลดลงท าให้ความต้องการน าเข้าไม่
เพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่น าเข้าตับจากเยอรมนี เกาหลีใต้ แคนาดา และเดนมาร์ก และส่วนอ่ืนๆ จากเนเธอร์แลนด์ 
เยอรมนี อิตาลี และเบลเยียม ส่วนผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรน าเข้าประมาณ 860 ตัน มูลค่า 57.00 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากปริมาณ 836 ตัน มูลค่า 54.00 ล้านบาทของปี 2554 ร้อยละ 2.87 และ 5.56 ตามล าดับ  
 
2. แนวโน้มปี 2556  

2.1 ของโลก  
2.1.1 การผลิต ปี 2556 คาดว่าการผลิตเนื้อสุกรจะมีปริมาณรวม 104.71 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน

จากปี 2555 เพียงร้อยละ 0.33 โดยคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญหลายประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา จะผลิตลดลงร้อยละ 0.55 1.28 และ 0.84 ตามล าดับ เนื่องจากต้นทุนค่าอาหาร
สัตว์สูงขึ้นท าให้ ก าไรของผู้ผลิตลดลง แต่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต และมีการสนับสนุน/อุดหนุน
ด้านการผลิตของ รัฐบาลในบางประเทศ ท าให้ผลผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดยคาดว่าจีน บราซิล และ
รัสเซีย จะผลิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.17 2.15 และ 1.47 ตามล าดับ  

 



3 
 

2.1.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค ปี 2556 คาดว่าความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจะมีปริมาณ

รวม 104.25 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 เพียงร้อยละ 0.45 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะ ในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง แต่มีการ
บริโภคเพ่ิมข้ึนในจีน รัสเซีย และบราซิล ท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรโดยรวมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  

(2) การส่งออก ปี 2556 คาดว่าการส่งออกเนื้อสุกรของโลกจะมีปริมาณ รวม 7.34 
ล้านตัน เพ่ิมขึ้น จากป ี 2555 ร้อยละ 1.35 โดยคาดว่าสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศ ผู้ส่งออก อันดับ 1 จะ
ส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.82 และสหภาพยุโรปจะส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.17 เนื่องจากตลาดรัสเซียและจีนมี
ความต้องการเพ่ิมข้ึน ส่วนบราซิล ชิลี และเม็กซิโก จะส่งออกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.61 2.94 และ 22.22 
ตามล าดับ แต่คาดว่าแคนาดา จะส่งออกลดลงร้อยละ 4.40 เนื่องจากผลผลิตลดลงและค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่แข่ง  

(3) การน าเข้า ปี 2556 คาดว่าจะมีปริมาณน าเข้ารวม 6.83 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2555 ร้อยละ 1.26 โดยคาดว่ารัสเซีย จีน เม็กซิโก และเกาหลีใต้ จะน าเข้าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.56 5.16 2.22 
และ 1.00 ตามล าดับ ส่วนญี่ปุ่นคาดว่าจะน าเข้าในระดับเดิม ส าหรับฮ่องกงคาดว่าจะน าเข้าปริมาณ 0.45 ล้าน
ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 1.14  

 
2.2 ของไทย  

2.2.1 การผลิต ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า ปี 2556 
จะมีปริมาณ การผลิตสุกร 13.06 ล้านตัว เพ่ิมข้ึนจาก 12.82 ล้านตัวของปี 2555 ร้อยละ 1.84 ปริมาณการ
ผลิต ใกล้เคียงกับปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากราคาสุกรในปี 2555 ลดลงมากจากการขยาย 
การผลิตมากเกินความต้องการ ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ สูงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตสุกรสูงขึ้น จึงมี
ผู้เลี้ยงสุกรบางส่วนขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไปซึ่งส่วนใหญ่ เป็นรายเล็กและรายย่อย ขณะที่รายใหญ่ บางราย
ยังมีการขยายการผลิต จึงคาดว่าปริมาณการผลิต โดยรวมจะยังคงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  

2.2.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค ปี 2556 คาดว่าปริมาณการบริโภคสุกร จะเพ่ิมข้ึน ไม่มาก

นัก เพราะราคาสุกรจะ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ประกอบกับก าลังซื้อ ของประชาชนไม่ได้ เพ่ิมข้ึน ในขณะที่
สินค้าต่างๆ มีราคา สูงขึ้น โดยคาดว่าจะมีปริมาณการบริโภค สุกร 12.00 ล้านตัว หรือ 0.96 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
จากปี 2555 ร้อยละ 0.73  

(2) ราคา ปี 2556 คาดว่าราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยจะสูงขึ้น เมื่อเทียบ
กับปี 2555 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพ่ิมขึ้นแต่เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยและคาดว่าต้นทุน การผลิต สุกรจะยังคง
อยู่ใน ระดับสูง ส่วนราคาส่งออกเนื้อสุกรช าแหละและเนื้อสุกรแปรรูป คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2555  

(3) การส่งออก ปี 2556 คาดว่าการส่งออกเนื้อสุกรช าแหละจะไม่เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ราคาสุกร ภายในประเทศจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ประกอบกับฮ่องกงซึ่งเป็น ตลาด ส่งออก เนื้อสุกรของ
ไทยน าเข้า จากจีนเพิ่มข้ึนท าให้ความต้องการน าเข้าจากไทยลดลง ส่วนเนื้อสุกร แปรรูปคาดว่าการส่งออกยังคง
มี แนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออก เพ่ิมข้ึน และตลาดยังมีความต้องการเพ่ิมขึ้น ส าหรับ 
สุกรมชีีวิตที่ส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ กัมพูชาคาดว่าจะลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีการส่งออก 
ปริมาณมากเพราะต้องการระบายผลผลิต ส่วน เกิน  
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(4) การน าเข้า ปี 2556 คาดว่าการน าเข้าส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของสุกร (หนัง ตับ 
และเครื่องใน อ่ืนๆ) จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาสุกรภายในประเทศจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ท าให้ความ
ต้องการ น าเข้าเพ่ิมข้ึน ส่วนการน าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2555  

 
2.3 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตหรือการส่งออก  

2.3.1 โรคระบาด โดยเฉพาะโรค PRRS ซึ่งท าให้อัตราการสูญเสียจากการ เลี้ยงสุกรสูงขึ้น 
แม้ว่าจะมีการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งช่วยลดความเสียหาย จากโรค แต่ถ้ามีการระบาดของ 
โรคดังกล่าวในวงกว้างเช่นเดียวกับปี 2554 รวมทั้งปัญหาสภาพอากาศ แปรปรวนซึ่งท าให้ สุกรมีภูมิต้านทาน 
ต่อโรคต่ า อาจท าให้ปริมาณการผลิตลดลง  

2.3.2 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสุกร  
(1) ภัยแล้งหรืออุทกภัย ถ้าเกิดในแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ ของไทยหรือ

ของโลก จะมีผลกระทบท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์สูงขึ้น เช่น การ
เกิดภัยแล้ง ในสหรัฐอเมริกาในปี 2555 ส่งผลให้ราคาข้าวโพดและ กากถั่วเหลืองสูงขึ้น โดยเฉพาะราคากากถั่ว
เหลือง ปรับตัวสูงขึ้นมากเพราะไทยต้องน าเข้าจาก ต่างประเทศ ทั้งในรูปถั่วเหลืองเมล็ดและกากถ่ัวเหลืองกว่า
ร้อยละ 90 ของปริมาณการใช้ภายใน ประเทศ  

(2) นโยบายรับจ าน าของรัฐบาล ท าให้ราคาข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ อยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ร าข้าว ปลายข้าว ข้าวโพด และมันเส้น สูงขึ้น 
ส่งผล ต่อเนื่องท าให้ต้นทุนการผลิตสุกรสูงขึ้นด้วย  

(3) ราคาน้ ามันและก๊าซ มีแนวโน้มที่จะทรงตัวในระดับสูง แต่ก็ยังม ี ความผันผวน
จาก สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ถ้าราคาปรับตัวสูงขึ้นจะท าให้ต้นทุน ค่าขนส่งปัจจัยการผลิต
ต่างๆเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอาหารสัตว์ซึ่งจะท าให้ราคาอาหารสัตว์สูงขึ้น นอกจากนี้การปรับตัวสูงขึ้นของราคา
น้ ามัน จะท าให้ความต้องการใช้พืชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์และท า
ให้ ราคาปรับตัวสูงขึ้น  

(4) ค่าแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า 300 บาทต่อวันจะมีผลบังคับ ใช้ทั่ว
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ส่งผลกระทบท าให้ต้นทุนการผลิตสุกรสูงขึ้นด้วย เนื่องจากต้องปรับ
ค่าจ้าง แรงงานในการเลี้ยงสุกร รวมทั้งแรงงานต่างด้าวซึ่งตามกฎหมายก็ต้อง ปรับค่าจ้างข้ันต่ า 300 บาทต่อ
วันด้วย แม้อาจมีผู้ไม่ปฏิบัติตามแต่ก็ต้องมีการปรับค่าจ้างจากเดิม มิฉะนั้นอาจขาดแคลนแรงงานได้  

2.3.3 ความผันผวนของค่าเงินบาท เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นจากเงินทุนที่ไหล เข้ามา
ลงทุน ในตลาดเอเชียและไทย ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศ คู่ค้าหรือคู่แข่ง
จะท าให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกลดลง ส าหรับสินค้าสุกร ได้รับผล กระทบน้อยเพราะเป็น
สินค้าท่ีผลิต เพ่ือบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก การส่งออกมีปริมาณน้อย  
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2.3 สถานการณ์สุกรในพื้นที่ส านกังานปศุสัตว์เขต 5 (ภาคเหนือตอนบน) 
1) ด้านการผลิต  
  การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่ส าคัญ ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีปัญหา
ภาวะโรคระบาดสัตว์   ส าหรับการจัดการฟาร์มสุกรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์เพ่ือยกระดับการผลิตที่ปลอดภัย
สู่ผู้บริโภค ยังมีจ านวนไม่ครบถ้วน  และของเสียจากฟาร์มสุกรสู่สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 
รวมทั้งปัจจัยการผลิตและราคา ท าให้การผลิตสุกรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่แน่นอน   แต่สุกรยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ที่มีความส าคัญเป็นอ้นดับที่สองของสินค้าปศุสัตว์ 
  การเลี้ยงสุกรมีปัญหาตั้งแต่การผลิต การช าแหละ  และการขนส่งถึงผู้บริโภคให้ถูกสุขลักษณะ
ส่งผลท าให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม  ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาดสุกรและผลิตภัณฑ์  ดังนั้น
เพ่ือให้การเลี้ยงสุกรมีการพัฒนาการเลี้ยงให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มท่ีดี สู่ตลาดสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ได้
คุณภาพ มาตรฐาน  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรทั้งระบบ    ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในเทศไทย
ได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์อาหารสัตว์ การจัดการและการสุขาภิบาล จนทัดเทียมกับต่างประเทศ การเลี้ยง
สุกรภายในประเทศ แม้จะมีฟาร์มใหญ่ ๆ แต่ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ท าการเลี้ยงสุกรรายละ 1-20 ตัว ตาม
หมู่บ้านอยู่เป็นจ านวนมาก เกษตรกรรายย่อยดังกล่าวจ าเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงสุกรอย่าง
ถูกต้อง เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท ารายได้ให้กับครอบครัว และยังจะได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้ได้ผลดีด้วย   
 
1.1 จ านวนสุกรแยกตามประเภทในปี 2554 

ในปี 2554  พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  มีจ านวนสุกรทั้งหมด 1,067,507 ตัว โดยส่วนใหญ่เป็น
สุกรขุนจ านวน 521,474 ตัว คิดเป็น 48.85 % รองลงมาเป็นสุกรพันธุ์จ านวน  341,812 ตัว คิดเป็น 32.02 % 
และสุกรพ้ืนเมืองจ านวน 204,221 ตัว คิดเป็น  19.13 %  

จ านวนพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสุกรแยกตามประเภทในปี 2554  เมื่อพิจารณาการเลี้ยงสุกรราย
จังหวัด  พบว่า  จังหวัดเชียงใหม่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด มีจ านวน 362,295 ตัว คิดเป็น 33.93 % รองลงมา
คือจังหวัดล าพูน จ านวน 219,050 ตัว  คิดเป็น 20.51 % และจังหวัดเชียงราย  198,889 ตัว คิดเป็น 18.3%    
ตามล าดับ  
                     เมื่อพิจารณาจ านวนสุกรแยกตามประเภท พบว่า 
                     - สุกรพ้ืนเมืองส่วนใหญ่เลี้ยงมากในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 59,072 ตัว คิดเป็น 28.92 % 
รองลงมาคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  46,768 ตัว คิดเป็น 22.91 %  และจังหวัดเชียงราย  38,395 ตัว คิดเป็น 
18.81 % ตามล าดับ 
                     - สุกรพันธุ์ส่วนใหญ่เลี้ยงมากในจังหวัดเชียงใหม่  มีจ านวน 133,996 ตัว คิดเป็น 39.21 % 
รองลงมาคือ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงราย  70,364 ตัว  คิดเป็น 20.58%  และจังหวัดล าพูน 66,045 ตัว คิดเป็น 
19.33  
                     - สุกรขุนส่วนใหญ่เลี้ยงมากในจังหวัดเชียงใหม่  มีจ านวน  169,227 ตัว คิดเป็น 32.45 % 
รองลงมาคือ จังหวัดล าพูน  144,012  ตัว   คิดเป็น 27.62 %  และจังหวัดเชียงราย  90,130 ตัว คิดเป็น 
17.29 % 
                    ในปี 2554 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ทั้งหมดจ านวน  65,492 ราย โดย
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 18,609 ราย คิดเป็น 28.42 % รองลงมาคือ 
จังหวัดเชียงราย 13,162 ราย คิดเป็น 20.09 %  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  11,615 ราย คิดเป็น 17.73 %  
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               เมื่อพิจารณาอัตราการเลี้ยงสุกรต่อราย  พบว่า จังหวัดล าพูน  มีอัตราการเลี้ยงสุกรมากที่สุด โดยมี
อัตรา 86.14 ตัวต่อราย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่  รองลงมาคือ จังหวัดแพร่  32.02 ตัวต่อราย และ
จังหวัดเชียงใหม่  19.47 ตัวต่อราย  จังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีจ านวนสุกรมากที่สุด แต่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย ( ดังตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสุกรและเกษตรกรปี 2554 
 

จังหวัด 
สุกร (ตัว) สุกรทั้งหมด เกษตรกร (ราย) เฉลี่ยต่อ

ราย พ้ืนเมือง สุกรพันธ ์ สุกรขนุ 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

เชียงใหม ่ 59,072 28.92 133,996 39.21 169,227 32.45 362,295 33.93 18,609 28.42 19.47 
ล าพูน 8,993 4.40 66,045 19.33 144,012 27.62 219,050 20.51 2,543 3.89 86.14 
ล าปาง 7,106 3.47 21,989 6.44 26,334 5.04 55,429 5.19 5,160 7.88 10.74 
แพร่ 3,739 1.83 11,640 3.40 51,870 9.94 67,249 6.29 2,100 3.21 32.02 
น่าน 32,585 15.95 22,473 6.57 22,493 4.32 77,551 7.26 9,023 13.78 8.59 
พะเยา 7,563 3.71 10,768 3.15 15,296 2.94 33,627 3.15 3,280 5.00 10.25 
เชียงราย 38,395 18.81 70,364 20.58 90,130 17.29 198,889 18.63 13,162 20.09 15.11 
แม่ฮ่องสอน 46,768 22.91 4,537 1.32 2,112 0.41 53,417 5.00 11,615 17.73 4.60 
รวม 204,221 19.13 341,812 32.02 521,474 48.85 1,067,507 100 65,492 100 16.29 

 
1.2 ข้อมูลจ านวนสุกรระหว่างปี 2550 ถึง  ปี 2554 
          - จ านวนสุกรในปี 2550 มีมากถึง 1,087,889 ตัว และเริ่มลดลงมากในปี 2551 เนื่องจากราคาสุกร
ตกต่ า ท าให้ผู้เลี้ยงเริ่มลดการเลี้ยงลง และตั้งแต่ปี 2552 เกษตรกรเริ่มมีการเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น 10.88% ปี 2553 
เลี้ยงเพ่ิมข้ึน 10.14 % และปี 2554 เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนถึง 16.73 %)  
          - จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในปี 2550 มีจ านวน 80,012 ราย และมีจ านวนลดลงมากในปี 2551
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย   และในปี 2552 เริ่มมีจ านวนเกษตรกรเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น  (ดังแผนภูมิที่ 1) 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตั้งแต่ปี 2550 - 2554 
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1.3 จ านวนฟาร์มมาตรฐานสุกรในพ้ืนที่เขต 5 ปี 2555  
- จ านวนฟาร์มสุกรในพ้ืนที่มีทั้งหมด  1,086 ฟาร์ม ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 610 ฟาร์ม คิดเป็น 

56.16 %  โดยมีจังหวัดที่ผ่านการรับรองฟาร์มสุกรมาตรฐาน  100% คือ จังหวัดเชียงราย รองลงมาคือ 
จังหวัดล าปาง  96.29 % และจังหวัดเชียงใหม่ 77.19 % (ดังแผนภูมิที่ 2 , 3) 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนฟาร์มสุกรที่ผ่านมาตรฐาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจ านวนฟาร์มสุกรที่ผ่านมาตรฐาน 
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การวิเคราะห์ SWOT Analyses สุกร 
จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 
จุดแข็ง 

1. ต้นทุนการผลิตสุกรของไทยถูกกว่าประเทศในภูมิภาค   
2. มีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตขณะที่กลุ่มประเทศ AEC ยังด้อยอยู่ 
3. อัตราการแลกเนื้อของไทยอยู่ในเกณฑ์กว่าประเทศเพ่ือนบ้าน (FCR 2.6) 

            4. มีแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง ร า ปลายข้าว เป็นต้น  
            5. ความนิยมการบริโภคเนื้อสุกรมีมาก ตลาดยังคงมีความต้องการอย่างกว้างขวาง 
            6. สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศเหมาะสม 
จุดอ่อน 

1. ในพ้ืนที่เกิดโรคระบาด PRRS , FMD  
2. ขาดแคลนแรงงาน 
4. ใช้เงินลงทุนสูงในการก่อสร้างโรงเรือนมาตรฐาน 
5. เกษตรกรยังไม่ให้ความส าคัญกับระบบการจัดการฟาร์ม มีแนวคิดการเลี้ยงสุกรแบบหลังบ้าน หรือ

แบบปล่อย ท าให้เสี่ยงต่อโรคระบาด 
             6. ผู้บรโิภคขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ท าให้เกษตรกรและผู้ค้า
เนื้อสัตว์ขาดความกระตือรือร้นในการผลิตสินค้าจากสุกรที่มีคุณภาพ 

 7. การบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ยังไม่เข้มงวด  เช่น การควบคุมโรคระบาด การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ หรือการควบคุมมลภาวะจากฟาร์มสุกร 

8. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
 

โอกาส 
  1. ตลาดในจังหวัดมีความต้องการสูง เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดชายแดน

สามารถส่งออกได้ 
2. มีเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศเข้ามายังภาคเหนือตอนบนเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้โอกาสใน

การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และการท่องเที่ยวเติบโตมาก เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนและมีการคมนาคมที่สะดวก 
มีถนนเส้นหลักตัดผ่านสู่ตลาดการค้าสุกร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ 

2.รัฐมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจสุกรอย่างจริงจัง  เพ่ือผลักดันในการส่งออก  ท าให้มีโอกาสในการ
ขยายการผลิต 

3.เศรษฐกิจขยายตัว เพราะปี 2558 เข้าสู่ AEC 
อุปสรรค 

1. เกิดโรคสัตว์อุบัติใหม่ ท าให้กระทบต่อการเลี้ยงสุกร 
2. การตลาดถูกก าหนดโดยพ่อค้าคนกลางและแผนการตลาดของบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรราย

ใหญ่   
3. กฎ ระเบียบ ของประเทศคู่ค้าไม่อ านวยต่อการสนับสนุนการส่งออกต่างประเทศ 
4. การเปิด AEC อาจท าให้นักลงทุนหันไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า

กว่าหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นแรงงาน หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
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5. หากไม่มีการพัฒนาการผลิตสุกรและเนื้อสุกรให้มีคุณภาพอาจถูก สุกรราคาถูกจากผู้ที่เข้าไป
ลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาตีตลาด 

6. การเปิดโลกไร้พรมแดนก็อาจเสี่ยงต่อการน าเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมเข้ามาได้ง่าย เช่น ลักลอบ
น าเข้าวัคซีนที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ซึ่งผลิตจากประเทศจีน (PRRS Chinese strain) เป็นต้น ซึ่งท าให้การควบคุม
โรคระบาดเป็นไปได้อย่างยากล าบากมากข้ึน 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมาให้ค าปรึกษาด้านการเลี้ยงสุกรมีน้อยเกินไป ส่วนใหญ่ต้องพ่ึงเจ้าหน้าที่
จากปศุสัตว์อย่างเดียว แต่เจ้าหน้าที่ระดับต าบล หรือท้องถิ่นกลับไม่ค่อยมีความรู้เพียงพอที่จะให้ค าแนะน าได้ 
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ยุทธศาสตร์สุกร จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“การผลิตสุกรได้มาตรฐาน เพื่ออาหารที่ปลอดภัย” 
 
 
1.พันธกิจ 
 

1. เพ่ือพัฒนาการผลิตระดับฟาร์ม ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ และจัดการมลภาวะ 
ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสุกรภายในประเทศ สถานที่ช าแหละตัดแต่งซากสุกร 
ทั้งในโรงฆ่าและนอกโรงฆ่า รวมถึงการขนส่งสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรให้ถูกสุขลักษณะ 

3. เพ่ือพัฒนาตลาดสุกร สถานที่จ าหน่ายซากสุกรในตลาดสดในประเทศให้ถูกสุขอนามัย 
4. เพ่ือควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุกร 
5. ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยเข้าสู่ระบบการเลี้ยงที่ปลอดภัย 

 
 

2. วัตถุประสงค์ : 
 1. ส่งเริมและพัฒนาการผลิตระดับฟาร์ม ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์และจัดการมลภาวะ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาและปรับปรุงโรงฆ่าสุกรทั้งในโรงฆ่าและนอกโรงฆ่าให้ถูกสุขลักษณะ 
           3. เสริมสร้างพัฒนาตลาดสุกร  สถานที่จ าหน่ายซากสุกรในตลาดสดให้ถูกสุขอนามัย  
 4. เสริมสร้างควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตสุกรให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุกร  

5. ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มสุกรรายย่อยเข้าสู่ระบบการเลี้ยงที่ปลอดภัย 
 
3. เป้าประสงค์ :  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ให้สะอาด  
ปลอดโรค ปลอดภัย ส าหรับผู้บริโภค  

      
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1. พัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์ 
2. พัฒนาสัตว์สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์และการขนส่ง 
3. ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยเข้าสู่ระบบการเลี้ยงที่ปลอดภัย 
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กลยุทธ์ 
1.พัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์ 

1.1 การข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร 
1.2 การพัฒนาระบบฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน 
 -   การเร่งรัดการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
 -  การจัดระเบียบมาตรฐานฟาร์ม 
1.3 การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 
1.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร 
 -   การจัดท าระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
1.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุกรของภาคเหนือ (แคป็หมู,แหนม ฯลฯ) 
1.6 การป้องกัน ควบคุมและก าจัดโรคระบาดในสุกร 
1.7 การปรับระบบการเลี้ยงสุกรปลอดโรคส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
1.8 การพัฒนาฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สุกรและฟาร์มเครือข่ายขยายพันธุ์สุกร 

 
2.พัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์และการขนส่ง 

2.1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ 
-  การเร่งรัดการตรวจโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2 
-  การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP 

 2.2 พัฒนาการขนส่ง 
  -   การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค 
 2.3 การพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และอาหารศึกษา 
  -   การเร่งรัดการตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด 
  -  การให้ความรู้การบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 
3.ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยเข้าสู่ระบบการเลี้ยงท่ีปลอดภัย 

3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบ biosecurity และ food safety  
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรค 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดต้นทุน 
3.4 ยกระดับมาตรฐานการผลิตเพ่ือเกษตรกรรายย่อย 
3.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย 
 

4.โครงการตามกลยุทธด้านการพัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์ 
          1) โครงการส ารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
          2) โครงการพัฒนาระบบฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน    
              2.1) โครงการย่อย การเร่งรัดการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
              2.2) โครงการย่อย การจัดระเบียบมาตรฐานฟาร์ม  
          3) โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร 

4) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร 
5) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุกรของภาคเหนือ  
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6) โครงการป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรคระบาดในสุกร 
7) โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรปลอดโรคส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
8) โครงการพัฒนาฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สุกรและฟาร์มเครือข่ายขยายพันธุ์สุกร 
 

5.โครงการตามกลยุทธพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์และการขนส่ง 
 1) โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ 
      1.1) โครงการเร่งรัดการตรวจโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2 
               1.2) โครงการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP 
           2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค 
           3) โครงพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์   และอาหารศึกษา 
               3.1 โครงการย่อย เร่งรัดการตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด 
               3.2 โครงการย่อย ส่งเสริมการให้ความรู้การบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค       

 
6.โครงการตามกลยุทธยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยเข้าสู่ระบบการเลี้ยงท่ีปลอดภัย 
 1.  โครงการอบรมให้ความรู้ โรคระบาดและการเผ้าระวังโรคระบาด (ล าพูน) 

2.  โครงการจัดระบบฐานข้อมูลสุกร (ล าพูน) 
3.  โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน ขององค์การส่วนปกครอง (ล าปาง) 
4.  โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสุกร รายย่อย (น่าน) 
5.  โครงการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย ในรายย่อย (พะเยา) 
6.  โครงการพัฒนาบ่อแก๊สชีวภาพส าหรับฟาร์มสุกรรายย่อย 
7.  โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย 

 


