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1.  ช่ือโครงการ  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและเพิม่มูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลีย้ง 
                          สุกรอตุรดิตถ์  จ ากดั 
2.  เจ้าของโครงการ  

1)      สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์  จ  ำกดั 
     ทีป่รึกษาทางวชิาการและผู้สนับสนุนโครงการ 

1)      สหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์   
2)      กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3)      สถำบนัสุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อกำรคน้ควำ้และพฒันำกำรผลิตปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑส์ัตว ์ 
4)      มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขต ก ำแพงแสน นครปฐม 
5)      ปศุสัตวจ์งัหวดัอุตรดิตถ ์ กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.  หลกัการและเหตุผล 
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์ จ  ำกดั   มีสมำชิกผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ จ  ำนวน  9  อ ำเภอ  

 มีสมำชิกทั้งหมด  819  คน  สังกดักลุ่ม  9  อ ำเภอ  ในอ ำเภอต่ำง  ๆ  คือ 
 

กลุ่ม ช่ือกลุ่มสมาชิก จ านวนสมาชิก (คน) เป็นผู้เลีย้งสุกร(คน) 
1 อ ำเภอเมือง 276 220 
2 อ ำเภอลบัแล 90 73 
3 อ ำเภอพิชยั 78 65 
4 อ ำเภอฟำกท่ำ 86 68 
5 อ ำเภอบำ้นโคก 1 1 
6 อ ำเภอน ้ำปำด 40 33 
7 อ ำเภอท่ำปลำ 78 65 
8 อ ำเภอตรอน 44 35 
9 อ ำเภอทองแสนขนั 126 100 
 รวม 819 660 

 มีจ  ำนวนแม่พนัธ์ุทั้งส้ินในระบบ  1,000 ตวั  สำมำรถผลิตสุกรขนุออกสู่ตลำดตลอดปี  20,000  ตวั        
โดยสมำชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์ จ  ำกดั  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยยอ่ย  มีกำรเล้ียงสุกรเฉล่ียครอบครัวละ
ไม่เกิน 100  ตวั 
 
 

/ขอ้มูล…. 
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                    ข้อมูลการเลีย้งสุกรของเกษตรกรผู้เลีย้งสุกรในจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 ท่ีมำ :  ส ำนกังำนปศุสัตว ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
 ส ำนกังำนปศุสัตว ์ อ ำเภอศรีสัชชนำลยั  จงัหวดัสุโขทยั 
 ส ำนกังำนปศุสัตว ์ อ ำเภอสูงแม่น   จงัหวดัแพร่ 

 เน่ืองจำกเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ยงัเป็นเกษตรกรรำยย่อยจ ำนวนกว่ำ  
1,200 รำย  เล้ียงสุกรไม่เกิน 100 ตวั  หำกกำรเล้ียงสุกรไม่มีควำมมัน่คงโดยเฉพำะควำมไม่มีเสถียรภำพของรำคำ
สุกร  เม่ือสุกรขำดตลำดสุกรมีชีวิตมีรำคำสูง  เกษตรกรก็จะเล้ียงสุกรมำกข้ึน  แต่ในสภำวะกำรลน้ตลำดหรือใน
สภำวะท่ีมีกำรน ำเขำ้เคร่ืองในสุกรรำคำถูกจำกต่ำงประเทศ และท ำให้รำคำสุกรมีชีวิตตกต ่ำลงเกษตรกรขำดทุน             
ก็จะเลิกเล้ียงสุกร ซ่ึงเป็นวฏัจกัรสุกร ท่ีท ำให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม  ประกอบกบัตน้ทุน 
กำรเล้ียงสุกรส่วนใหญ่กว่ำ 65%  เป็นตน้ทุนจำกอำหำรสัตว ์เพรำะสุกรเป็นสัตวท่ี์ใช้อำหำรขน้ผลิตเน้ือเพื่อให ้                 
คนบริโภค เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรจึงตอ้งมีค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ืออำหำรสัตว ์จำกบริษทัผลิตอำหำร สัตว ์ซ่ึงมีรำคำแพง 
ส่งผลใหเ้กษตรกรขำยสุกรขำดทุนไม่คุม้กบัเงินลงทุน  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรจ ำนวนมำกจึงตอ้งเลิกเล้ียงสุกร 

 เกษตรกรรำยยอ่ยท่ีมีเงินทุนนอ้ย จะมีปัญหำดำ้นกำรผลิตตั้งแต่กำร  จดัซ้ือพนัธ์ุสัตว ์ อำหำรสัตว์
วตัถุดิบ กำรผลิต ยำเวชภณัฑ์ต่ำงๆ ตลอดจนไม่มีกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดจ ำหน่ำยสุกรมีชีวิตและผลิตภณัฑ ์    
จึงท ำใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรรำยยอ่ย ไดรั้บผลกระทบจำกกำรผนัผวนของรำคำสุกรมีชีวิตมำก  ในขณะท่ีกำรเล้ียง
สุกรของ  ผูเ้ล้ียงสุกรรำยใหญ่ รวมทั้งกำรเล้ียงสุกรของเครือบริษทัอำหำรสัตวจ์ะเป็นระบบครบวงจร โดยบริษทั        
ท่ีมีเงินทุน ด ำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิตพอ่แม่พนัธ์ุสุกรผลิตลูกสุกร กำรดูแลจดักำรฟำร์มสุกร  

 
 
 

/ตลอดจน... 

รายการ 
สหกรณ์ผู้เลีย้งสุกร
อุตรดติถ์ จ ากดั  และ

สมาชิก 

เกษตรกรผู้เลีย้งสุกรทัว่ไปของจ.อุตรดติถ์และ
จงัหวดัใกล้เคยีง 

รวม 
8  อ าเภอ 

จ.อุตรดติถ์ 

อ.ศรีสัชชนาลยั 
จ.สุโขทยั 

อ.สูงแม่น 
จ.แพร่ 

จ ำนวนผูเ้ล้ียงสุกร 660 320 130 90 1,200 

จ ำนวนแม่พนัธ์ุสุกร 
(ตวั/ปี) 

1,000 710 170 120 2,000 

จ ำนวนสุกรขนุท่ีผลิตได(้ตวั/ปี) 20,000 14,200 3,400 2,400 40,000 
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ตลอดจนกำรตลำดสุกรทั้งระบบจึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรน ำเขำ้เคร่ืองในสุกรน้อยกว่ำ  และมีแนวโน้มว่ำกำร
เล้ียงสุกรระบบน้ีจะเขำ้มำทดแทนกำรเล้ียงสุกรของเกษตรกรรำยย่อยท่ีตอ้งเลิกกิจกำรไป ซ่ึงสุดทำ้ยจะก่อให้เกิด
กำรผกูขำดกำรล้ียงสุกรในประเทศในท่ีสุด 

 และสืบเน่ืองจำกกำรพฒันำทำงดำ้นเศรษฐกิจ  และจำกกำรท่ีรัฐบำลไทยไดท้  ำขอ้ตกลงเขตกำรคำ้
เสรี FTA (Free Trade Area)  กบัหลำยประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศจีน 
สินค้ำสุกรท่ีเดิมมีมำตรกำรทำงภำษีศุลกำกรเป็นมำตรกำรปกป้องผลประโยชน์แก่เกษตรกรภำยในประเทศ               
ซ่ึงหำกเปิดตลำดกำรคำ้เสรีแลว้ สินคำ้สุกรสำมำรถน ำเขำ้โดยไม่มีกำรปกป้องดำ้นภำษีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผูเ้ล้ียงสุกรในประเทศเป็นอยำ่งมำก  ทั้งน้ีเน่ืองจำกตน้ทุนกำรผลิตสุกรมีชีวิตของไทยมีรำคำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรผลิต
สุกรของประเทศอ่ืนๆ ตวัอย่ำงเช่น  ในปี 2549 ตน้ทุนกำรผลิตสุกรมีชีวิตของประเทศไทยเป็นเงิน 44 บำทต่อ
กิโลกรัม (ปัจจุบนั 57  บำท/กิโลกรัม) ในขณะท่ีตน้ทุนกำรผลิตสุกรมีชีวิตของประเทศออสเตรเลีย 35.70 บำทต่อ
กิโลกรัม ประเทศนิวซีแลนด ์42.50 บำทต่อกิโลกรัม และประเทศจีน 39.00 บำท ต่อกิโลกรัม  (เอกสำรประกอบ 1)
ซ่ึงตน้ทุนกำรผลิตสุกรของทั้งสำมประเทศต ่ำกวำ่ตน้ทุนกำรผลิตสุกรของไทยมำก  โดยเฉพำะประเทศออสเตรเลีย
ตน้ทุนต ่ำกว่ำถึงกิโลกรัมละ 6.50 บำท  ประเทศจีนตน้ทุนต ่ำกว่ำกิโลกรัมละ 5.- บำท และประเทศนิวซีแลนด์
ตน้ทุนต ่ำกวำ่กิโลกรัมละ 1.50 บำท  และในบำงประเทศตน้ทุนกำรผลิตสุกรมีชีวิตต ่ำกวำ่ หน่ึงดอลลำร์ หรือ 34 
บำท/กก เช่น ประเทศบรำซิลสหรัฐอเมริกำ ชิลี และแคนำดำ  เป็นตน้  
  แมปั้จจุบนักำรน ำเขำ้เน้ือสุกรจำกประเทศท่ีท ำขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เสรีกบัประเทศไทยยงัมีน้อย 
แต่ปรำกฏว่ำกำรน ำเขำ้เคร่ืองในสุกรจำกประเทศเหล่ำน้ีกลับมีปริมำณมำกข้ึนมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง (เอกสำร
ประกอบ 2) โดยในปี พ.ศ. 2551 มีปริมำณน ำเขำ้ถึง 11,462.17 ตนั อีกทั้งรำคำ ท่ีน ำเขำ้ก็ต  ่ำกว่ำรำคำเคร่ืองใน        
ท่ีจ  ำหน่ำยในประเทศมำก โดยมีรำคำเฉล่ียเพียง กก. ละ 40 -50 บำท เท่ำนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำเคร่ืองในสุกร 
ในประเทศท่ีมีรำคำประมำณ กก. ละ 110-120 บำท ทั้งน้ีเน่ืองจำกเคร่ืองในสัตวไ์ม่เป็นท่ีนิยมบริโภคในประเทศ
เหล่ำน้ี จึงขำยทิ้งในรำคำถูกมำก ซ่ึงกำรน ำเขำ้เคร่ืองในสุกรดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อรำคำสุกรมีชีวิตในประเทศ
เป็นอยำ่งมำกเน่ืองจำก 
  1.  โดยปกติกำรฆ่ำสุกร 1 ตวัจะมีส่วนเคร่ืองในประมำณ 12-15 กก ซ่ึงหำกเคร่ืองในมีรำคำสูง ก็จะ
มีผลท ำให้พ่อคำ้สุกรสำมำรถซ้ือสุกรมีชีวิตไดใ้นรำคำสูงดว้ย แต่กำรน ำเขำ้เคร่ืองในจำกต่ำงประเทศ ท่ีมีรำคำถูก
เขำ้มำ ท ำให้รำคำเคร่ืองในสุกรในตลำดในประเทศลดต ่ำลง เคร่ืองในจำกตวัสุกรเม่ือฆ่ำออกมำแลว้จึงขำยไดใ้น
รำคำต ่ำตำมไปดว้ย ท ำใหพ้อ่คำ้คนกลำงตอ้งกดรำคำรับซ้ือสุกรมีชีวติจำกเกษตรกรใหต้ ่ำลง เพื่อยงัคงก ำไรจำกกำร
ฆ่ำสุกร 1 ตวัเช่นเดิม กำรท่ีมีเคร่ืองในสุกรน ำเขำ้รำคำถูกจำกต่ำงประเทศมำก  ยงัท ำให้ควำมตอ้งกำรเคร่ืองในจำก
ตวัสุกรท่ีเล้ียงในประเทศลดลง และท ำให้พ่อคำ้คนกลำงซ้ือสุกรมีชีวิต ในประเทศลดลงดว้ย ปริมำณกำรน ำเขำ้
เคร่ืองในสุกรจ ำนวน10,000 ตนั เท่ำกบัเคร่ืองในจำกสุกรประมำณ 850,000 ตวั ซ่ึงมีผลท ำให้สุกรในประเทศ
จ ำนวนดงักล่ำวมีรำคำต ่ำลง และส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้งต่อรำคำสุกรในประเทศทั้งระบบ 
 

/2…. 



 

 
5 

  2.   กำรท่ีเคร่ืองในสุกรน ำเขำ้มีรำคำถูก มีผลท ำให้ผูป้ระกอบกำรอำหำร รวมทั้งผูบ้ริโภคทัว่ไป 
จะมีกำรใชเ้คร่ืองในในกำรปรุงอำหำรทดแทนเน้ือสุกรมำกข้ึน ส่งผลท ำใหค้วำมตอ้งกำรเน้ือสุกรลดลง รำคำสุกรมี
ชีวติต ่ำลงไม่สมดุลกบัตน้ทุนกำรผลิตท่ีสูงข้ึนตลอดเวลำ จนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรไม่สำมำรถอยูไ่ด ้ 

  และจำกกำรท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงั เป็นเกษตรกรรำยยอ่ยซ่ึงมีจ ำนวน
กวำ่ 40,000 รำย  เล้ียงสุกรไม่เกิน 50 ตวั  หำกกำรเล้ียงสุกรไม่มีควำมมัน่คงโดยเฉพำะควำมไม่มีเสถียรภำพของ
รำคำสุกร เม่ือสุกรขำดตลำด สุกรมีชีวิตมีรำคำสูง เกษตรกรก็จะเล้ียงสุกรมำกข้ึน แต่ในสภำวะกำรลน้ตลำด หรือ
ในสภำวะท่ีมีกำรน ำเขำ้เคร่ืองในสุกรรำคำถูกจำกต่ำงประเทศและท ำให้รำคำสุกรมีชีวิตตกต ่ำลง เกษตรกรขำดทุน
ก็จะเลิกเล้ียงสุกร ซ่ึงเป็นวฏัจกัรสุกรท่ีท ำให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ โดยส่วนรวม  ประกอบกบัตน้ทุนกำร
เล้ียงสุกร ส่วนใหญ่กว่ำ 65 %  เป็นต้นทุนจำกอำหำรสัตว ์เพรำะสุกรเป็นสัตว์ท่ีใช้อำหำรขน้ผลิตเน้ือเพื่อให ้              
คนบริโภค  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรจึงตอ้งมีค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ืออำหำรสัตว ์จำกบริษทัผลิตอำหำรสัตว ์ซ่ึงมีรำคำแพง  
ส่งผลใหเ้กษตรกรขำยสุกรขำดทุน ไม่คุม้กบัเงินลงทุน  เกษตรกรจ ำนวนมำก จึงตอ้งเลิกเล้ียงสุกรไปในท่ีสุด     

 ดงันั้น   เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรรำยยอ่ย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสมำชิก
สหกรณ์ ได้มีโอกำสปรับปรุงพฒันำระบบกำรเล้ียงสุกรให้ได้มำตรฐำนรวมทั้งกำรจดักำร ด้ำนกำรตลำดสุกร
เพื่อให้สมำชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรและเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรทัว่ไป สำมำรถเล้ียงสุกรเป็นอำชีพได้อย่ำงย ัง่ยืน
ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจให้กบัชุมชน สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ์ จ  ำกดั  ร่วมกบัสถำบนั
สุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อกำรคน้ควำ้และพฒันำปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตว ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  วิทยำเขต
ก ำแพงแสน  นครปฐม   จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรปรับโครงสร้ำงสินคำ้สุกรและกำรพฒันำสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์
จ  ำกดั สมำชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรทัว่ไป  สร้ำงควำมเขม้แข็งในกำรประกอบอำชีพกำรเล้ียงสุกรและ
รวมทั้งกำรพฒันำอำชีพต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเล้ียงสุกร เช่น เกษตรกรผูผ้ลิตวตัถุดิบอำหำรสัตว ์และ ผูป้ระกอบ
อำหำรท่ีใช้เน้ือสุกรเป็นส่วนประกอบ เป็นตน้  และเพื่อผลกัดนัให้กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส่งเสริมให้พื้นท่ี
จงัหวดัอุตรดิตถ์เป็นเขตปลอดโรค  โดยกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำน คือโรงงำนผลิตอำหำรสุกรโดยซ้ือ
วตัถุดิบอำหำรสัตวจ์ำก     เกษตรกรผูผ้ลิตวตัถุดิบอำหำรสัตว ์เช่น มนัส ำปะหลงั ร ำ ปลำยขำ้ว ขำ้วโพด ผสมเป็น
อำหำรสัตวจ์  ำหน่ำย เป็นตน้  เพื่อช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์ ไดซ้ื้ออำหำรสุกรท่ีมีคุณภำพดีในรำคำยุติธรรมกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสุกร ให้กบัสมำชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรทัว่ไป กำรปรับปรุงพฒันำกำร
ดูแลจดักำรฟำร์มสุกร กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรตลำด  ตลอดจนกำรพฒันำและกำรเช่ือมโยงธุรกิจกำรจ ำหน่ำย
สุกรมีชีวติกบัพอ่คำ้จ ำหน่ำยเน้ือสุกรช ำแหละ(เขียง)   ดงันั้นสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ์ จ  ำกดั  มีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ แบบครบวงจร ทั้งน้ีตั้งแต่กำรฝึกอบรมสมำชิกสหกรณ์ เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรทัว่ไป  ปรับปรุง 
พฒันำระบบกำรผลิตสุกรของเกษตรกรให้มีคุณภำพ เพื่อจ ำหน่ำยสมำชิกสหกรณ์กำรผลิตอำหำรสุกรโดยใช้
วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพดี และกำรส่งเสริมดำ้นกำรตลำด เช่น  ศูนยจ์  ำหน่ำยเน้ือสุกรในแหล่งชุมชน  เป็นตน้ 
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4.  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.1   เพื่อพฒันำกำรเล้ียงสุกรของสมำชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์ จ  ำกดั และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรทัว่ไป 
        ทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภำพสูงข้ึน  มีตน้ทุนกำรผลิตต ่ำลงเพื่อใหส้ำมำรถอยูร่อดได ้ ภำยใตข้อ้ตกลง   

เปิดเสรีทำงกำรคำ้ 
4.2   เพื่อพฒันำกำรตลำดสุกรมีชีวติและเน้ือสุกรท่ีผลิต  โดยสมำชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์ จ  ำกดั 
        ทั้งระบบใหต้รงถึงผูบ้ริโภค   เพื่อเป็นลดผลกระทบจำกกำรผนัผวนของรำคำสุกรมีชีวติท่ีจะ                
        เกิดข้ึนกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรทัว่ไป       
4.3   เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนของสหกรณ์ เป็นระบบกำรบริหำร กำรจดักำรท่ีดี ครบวงจร 

5.  ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
  ท ำกำรส่งเสริมสนบัสนุนสมำชิกสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรใน
จงัหวดัอุตรดิตถ์และจงัหวดัใกล้เคียง ให้มีกำรปรับปรุงพฒันำกำรผลิตสุกร ให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนของ            
กรมปศุสัตว ์ ผลิตสุกรมีคุณภำพเทียบเท่ำฟำร์มสุกรของบริษทั มีกำรพฒันำระบบกำรจดักำรตลำดสุกรมีชีวิตและ
เน้ือสุกรเพื่อให้กำรผลิตสุกรเป็นระบบครบวงจร เพื่อลดผลกระทบจำกกำรผนัผวนของรำคำสุกรมีชีวิต รวมทั้ง
ผลกระทบรำคำสุกรตกต ่ำ ท่ีเกิดจำกท ำข้อตกลงเปิดเสรีทำงกำรค้ำ และสำมำรถแข่งขนัได้กับกำรเล้ียงสุกร               
แบบครบวงจรของเครือบริษทัอำหำรสัตว ์  โดยแบ่งกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเป็นกิจกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี 

กจิกรรมที ่1:   การฝึกอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพการเลีย้งสุกรแก่   สมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งสุกรและเกษตรกร 
                        ผู้เลีย้งสุกรทัว่ไป    
งบประมาณ     1,947,600.00  บาท  (หน่ึงล้านเก้าแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน) 
                     ด ำเนินกำรโดยสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์จ  ำกดั โดยด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัสุวรรณวำจกกสิกิจฯ    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตวแ์ละสถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ  เพื่อท ำกำรฝีกอบรมสมำชิกสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 
และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดัอุตรดิตถ์  ให้เขำ้ใจวิธีกำรเล้ียงและกำรผลิตสุกรแผนใหม่  ท่ีมีประสิทธิภำพสูง  
ตน้ทุนกำรผลิตลดลง   จ  ำนวนปีละ  300  คน  ไดแ้ก่ 
 1.   สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์ จ  ำกดั                                                                    จ  ำนวน    200     คน 
 2.  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร  เกษตรกรในจงัหวดัอุตรดิตถ์และจงัหวดัใกลเ้คียง     จ ำนวน    100     คน 
เป็นเวลำ  4  ปี    รวมมีผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมทั้งส้ิน    1,200   คน 

กจิกรรมที ่2: ศูนย์การผลติอาหารสัตว์ครบวงจรส าหรับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งสุกรและเกษตรกรทัว่ไป            
                       ในจังหวดัอุตรดิตถ์  และจังหวดัใกล้เคียง 
งบประมาณ         5,000,000.00  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) 
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 ด ำเนินกำรโดยสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ์ จ  ำกดั เพื่อท ำกำรผลิตอำหำรสัตวคุ์ณภำพดี รำคำยุติธรรม 
ก ำลงักำรผลิตอำหำร  5  ตนั/วนั   จ  ำหน่ำยใหก้บัสมำชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร ในจงัหวดัอุตรดิตถท์ั้งระบบ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
เป็นระยะเวลำ      8       ปี      ตั้งแต่ปี    พ.ศ.  2553 – 2560 

7.  งบประมาณ  6,947,600.-   บาท    ( หกล้านเก้าแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน )   ดังนี ้  
 7.1 ขอสนบัสนุนเป็นเงินจ่ำยขำด   เป็นเงิน           1,947,600.-  บำท   
 7.2 ขอสนบัสนุนเงินเป็นเงินกูป้ลอดดอกเบ้ีย           เป็นเงิน           5,000,000. - บำท 
       ระยะยำวและปลอดกำรช ำระเงินตน้ 2 ปี  

มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
   ปีที1่ ปีที ่2 ปีที ่3      ปีที ่4      ปีที ่5    ปีที ่6     ปีที่ 7    ปีที ่8          รวม 
1. ค่าอุปกรณ์    3,000,000        -              -               -             -           -            -           -            3,000,000 
2. ค่าอบรม          454,500   454,500   454,500  454,500       -           -            -           -            1,818,000   
3.ค่าตอบแทน        32,400     32,400     32,400    32,400       -           -            -           -              129,600   
4.หมุนเวียน      1,000,000   500,000   500,000       -             -           -            -            -           2,000,000 
  (วตัถุดิบอาหารสัตว์,อาหารสัตว์,หมุนเวยีนซ้ือสุกร)   
   รวม                4,494,900   986,900   986,900  486,900       -           -           -            -           6,947,600  

แผนการช าระเงินคืน                   หน่วย : บำท 
เงนิทุน ปีที ่

1 
ปีที ่
2 

ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 รวม 

ค่ำก่อสร้ำง 
โรงผสม
อำหำร 
โรงเรือน
สุกรขนุ 

- - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3,000,000 

เงิน
หมุนเวยีน 

- - 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 330,000 2,000,000 

รวม - - 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000 830,000 5,000,000 
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8.  การบริหารจัดการและก ากับดูแลโครงการ 
8.1    สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอุตรดิตถ ์  จ  ำกดั    เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรด ำเนินกำรโครงกำรทั้งหมด 
8.2    สถำบนัสุวรรณวำจกกสิกิจฯ เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรส่งเสริมแนะน ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ  
         ในเชิงวชิำกำรใหส้ ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำย 
8.3    กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมปศุสัตว ์และส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนสนบัสนุน 
         และใหเ้บิกค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรจดักำรและก ำกบัดูแลโครงกำรจำกกองทุนฯ ไม่เกิน 3 % ของ 
        วงเงินกูย้มืท่ีไดรั้บอนุมติั 

  9. ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 
1.  ปี 2553  สมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ไม่ต ่ำกวำ่ 30 % เขำ้ร่วมโครงกำร สำมำรถ 
     ปรับปรุงพฒันำระบบกำรเล้ียงสุกร และผลิตสุกรท่ีมีคุณภำพตำมท่ีตลำดตอ้งกำร 
2.  ปี 2554- 2555   สมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ไม่ต ่ำกวำ่ 70 % เขำ้ร่วมโครงกำร 
     สำมำรถปรับปรุงพฒันำระบบกำรเล้ียงสุกร และผลิตสุกรท่ีมีคุณภำพตำมท่ีตลำดตอ้งกำร 
3.  ปี  2556  สมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ทั้งหมดเขำ้ร่วมโครงกำร  สำมำรถปรับปรุง 
     พฒันำระบบกำรเล้ียงสุกร และผลิตสุกรท่ีมีคุณภำพตำมท่ีตลำดตอ้งกำร 
4  เม่ือด ำเนินกำรโครงกำรได ้2, 4 และ 6 ปี เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรและสมำชิกสหกรณ์ สำมำรถลด 
 ตน้ทุนกำรผลิตสุกรลงไดโ้ดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวำ่ 5, 10 และ 13% ก่อนเขำ้ร่วมโครงกำร 

5  เม่ือด ำเนินกำรโครงกำรได ้2, 4 และ 6 ปี เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรและสมำชิกสหกรณ์ สำมำรถเพิ่ม 
 ประสิทธิภำพกำรผลิตสุกรโดยรวมเฉล่ียไม่นอ้ยกวำ่ 5, 10 และ 13% ก่อนเขำ้ร่วมโครงกำร 

10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  สมำชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรไดรั้บกำรพฒันำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตสุกร 

                 ใหสู้งข้ึน ตน้ทุนกำรผลิตลดลง มีคุณภำพซำกตำมควำมตอ้งกำรของตลำด สำมำรถด ำรงธุรกิจอยูไ่ด ้
                  แมใ้นสภำวะ  ท่ีมีกำรผนัผวนของรำคำสุกรมีชีวติ 

2.  สมำชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรไดมี้กำรเช่ือมโยงกำรด ำเนินธุรกิจระหวำ่งกนั 
3.  ผูบ้ริโภคมีควำมเช่ือมัน่คุณภำพสุกรของสมำชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร   

 
 
 
 
 
 
 
 


