
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและ               
เพิม่มูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์

ภาคตะวนัออก จ ากดั  
 
 

เสนอ 
 
 
คณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพือ่

เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของโครงการ  ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวนัออก  จ ากดั  
ที่ปรึกษาโครงการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตก าแพงแสน 
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1.  ช่ือโครงการ  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและเพิม่มูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์ 
      การปศุสัตว์ภาคตะวนัออก จ ากดั 

2.  เจ้าของโครงการ  
1)      ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก  จ ากดั   
 2)      กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทีป่รึกษาทางวชิาการและผู้สนับสนุนโครงการ  
1)      สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ควา้และพฒันาการผลิตปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑส์ัตว ์ 
2)      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม 

3)      กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.  หลกัการและเหตุผล 
ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั มีสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรในเขตภาคตะวนัออก

ทั้งหมดจ านวน 3 สหกรณ์เป็นสมาชิก ไดแ้ก่ สหกรณ์ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าฉะเชิงเทรา จ ากดั  สหกรณ์การเกษตร
ผูเ้ล้ียงสัตวร์ะยอง จ ากดั  และ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรและการปศุสัตวต์ราด จ ากดั โดยมีสมาชิกผูเ้ล้ียงสุกรทั้งหมด 

425 คน มีจ านวนแม่สุกรทั้งส้ินในระบบเท่ากบั 6,955 ตวั สามารถผลิตสุกรขุนออกสู่ตลาดทั้งปีประมาณ 127,000 
ตวั  (ตารางท่ี 1) โดยสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยมีการเล้ียงสุกรเฉล่ียครอบครัว
ละ 300 ตวั/ปี 

 
ตารางที ่1 ข้อมูลสหกรณ์ผู้เลีย้งสุกรสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาค
ตะวนัออก 
     

สหกรณ์ปศุสัตว์ ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด รวม 
จ านวนสมาชิก (คน) 245 128 52 425 
จ านวนแม่สุกร (ตวั) 6,150 455 350 6,955 
จ านวนสุกรขุนท่ีผลิต (ตวั/ปี) 110,700 8,190 8,190 127,080 

 

 

 

 

/สืบเน่ืองจาก... 



 3 

สืบเน่ืองจากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ  และจากการท่ีรัฐบาลไทยไดท้  าขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรี FTA (Free Trade Area)  กบัหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศจีน 
สินคา้สุกรท่ีเดิมมีมาตรการทางภาษีศุลกากรเป็นมาตรการปกป้องผลประโยชน์แก่เกษตรกรภายในประเทศ  
ซ่ึงหากเปิดตลาดการค้าเสรีแล้ว สินค้าสุกรสามารถน าเข้าโดยไม่มีการปกป้องด้านภาษีส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในประเทศเป็นอยา่งมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ทุนการผลิตสุกรมีชีวิตของไทยมีราคาสูงกว่า
ตน้ทุนการผลิตสุกรของประเทศอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น  ในปี 2549 – 2550  ตน้ทุนการผลิตสุกรมีชีวิตของประเทศ
ไทยเป็นเงิน 43 บาทต่อกิโลกรัม (ปัจจุบนั 57  บาท/กิโลกรัม) ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตสุกรมีชีวิตของประเทศ
ออสเตรเลีย 35.70 บาทต่อกิโลกรัม ประเทศนิวซีแลนด์ 42.50 บาทต่อกิโลกรัม  และประเทศจีน 39.10 บาท 
ต่อกิโลกรัม   (เอกสารตามท่ีแนบ) ซ่ึงตน้ทุนการผลิตสุกรของทั้งสามประเทศต ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตสุกรของ
ไทยมาก  โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียตน้ทุนต ่ากว่าถึงกิโลกรัมละ 7.30 บาท  ประเทศจีนตน้ทุนต ่ากว่า
กิโลกรัมละ 3.90 บาท และประเทศนิวซีแลนดต์น้ทุนต ่ากวา่กิโลกรัมละ 0.50 บาท  และในบางประเทศตน้ทุน
การผลิตสุกรมีชีวติต ่ากวา่ หน่ึงดอลลาร์ หรือ 34 บาท/กก เช่น ประเทศบราซิลสหรัฐอเมริกา ชิลี และแคนาดา  
เป็นตน้  
  แมปั้จจุบนัการน าเขา้เน้ือสุกรจากประเทศท่ีท าขอ้ตกลงทางการคา้เสรีกบัประเทศไทยยงัมี
น้อย แต่ปรากฏว่าการน าเขา้เคร่ืองในสุกรจากประเทศเหล่าน้ีกลับมีปริมาณมากข้ึนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง        
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 โดยในปี พ.ศ. 2549 มีปริมาณน าเขา้ถึง 10,012 ตนั อีกทั้งราคาท่ีน าเขา้ก็ต  ่ากวา่ราคา
เคร่ืองในท่ีจ าหน่ายในประเทศมาก โดยมีราคาเฉล่ียเพียง กก. ละ 9-10 บาท เท่านั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา
เคร่ืองในสุกรในประเทศท่ีมีราคาประมาณ กก. ละ 80-90 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจากเคร่ืองในสัตวไ์ม่เป็นท่ีนิยม
บริโภคในประเทศเหล่าน้ี จึงขายทิ้งในราคาถูกมาก ซ่ึงการน าเขา้เคร่ืองในสุกรดงักล่าวส่งผลกระทบต่อราคา
สุกรมีชีวติในประเทศเป็นอยา่งมากเน่ืองจาก 
  1.  โดยปกติการฆ่าสุกร 1 ตวัจะมีส่วนเคร่ืองในประมาณ 12-15 กก ซ่ึงหากเคร่ืองในมีราคา
สูง ก็จะมีผลท าให้พ่อคา้สุกรสามารถซ้ือสุกรมีชีวิตไดใ้นราคาสูงดว้ย แต่การน าเขา้เคร่ืองในจากต่างประเทศ       
ท่ีมีราคาถูกเขา้มา ท าให้ราคาเคร่ืองในสุกรในตลาดในประเทศลดต ่าลง เคร่ืองในจากตวัสุกรเม่ือฆ่าออก
มาแลว้จึงขายได้ในราคาต ่าตามไปดว้ย ท าให้พ่อคา้คนกลางตอ้งกดราคารับซ้ือสุกรมีชีวิตจากเกษตรกรให้
ต ่าลง เพื่อยงัคงก าไรจากการฆ่าสุกร 1 ตวัเช่นเดิม การท่ีมีเคร่ืองในสุกรน าเขา้ราคาถูกจากต่างประเทศมาก          
ยงัท าให้ความตอ้งการเคร่ืองในจากตวัสุกรท่ีเล้ียงในประเทศลดลง และท าให้พ่อคา้คนกลางซ้ือสุกรมีชีวิต          
ในประเทศลดลงดว้ย ปริมาณการน าเขา้เคร่ืองในสุกรจ านวน10,000 ตนั เท่ากบัเคร่ืองในจากสุกรประมาณ 
850,000 ตวั ซ่ึงมีผลท าใหสุ้กรในประเทศจ านวนดงักล่าวมีราคาต ่าลง และส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อราคา
สุกรในประเทศทั้งระบบ 

 

 

 

/2.การท่ี.... 
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  2.   การท่ีเคร่ืองในสุกรน าเขา้มีราคาถูก มีผลท าให้ผูป้ระกอบการอาหาร รวมทั้งผูบ้ริโภค
ทัว่ไป จะมีการใชเ้คร่ืองในในการปรุงอาหารทดแทนเน้ือสุกรมากข้ึน ส่งผลท าให้ความตอ้งการเน้ือสุกรลดลง 
ราคาสุกรมีชีวติต ่าลงไม่สมดุลกบัตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา จนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรไม่สามารถอยูไ่ด ้ 
 และจากการท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงั เป็นเกษตรกรรายยอ่ยซ่ึงมีจ านวนกวา่ 40,000 
ราย  เล้ียงสุกรไม่เกิน 50 ตวั  หากการเล้ียงสุกรไม่มีความมัน่คงโดยเฉพาะความไม่มีเสถียรภาพของราคาสุกร 
เม่ือสุกรขาดตลาด สุกรมีชีวิตมีราคาสูง เกษตรกรก็จะเล้ียงสุกรมากข้ึน แต่ในสภาวะการล้นตลาด หรือใน
สภาวะท่ีมีการน าเขา้เคร่ืองในสุกรราคาถูกจากต่างประเทศและท าให้ราคาสุกรมีชีวิต ตกต ่าลง เกษตรกร
ขาดทุนก็จะเลิกเล้ียงสุกร ซ่ึงเป็นวฏัจกัรสุกรท่ีท าให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ โดยส่วนรวม  ประกอบกบั
ตน้ทุนการเล้ียงสุกร ส่วนใหญ่กว่า 65 %  เป็นตน้ทุนจากอาหารสัตว ์เพราะสุกรเป็นสัตวท่ี์ใชอ้าหารขน้ผลิต
เน้ือเพื่อใหค้นบริโภค  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรจึงตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารสัตว ์จากบริษทัผลิตอาหารสัตว ์
ซ่ึงมีราคาแพง  ส่งผลให้เกษตรกรขายสุกรขาดทุน ไม่คุม้กบัเงินลงทุน  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรจ านวนมาก               
จึงตอ้งเลิกเล้ียงสุกรไปในท่ีสุด    เกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีเงินทุนนอ้ย  จะมีปัญหาดา้นการผลิต  ตั้งแต่ การจดัซ้ือ
พนัธ์ุสัตว์  อาหารสัตว ์ วตัถุดิบการผลิต  ยาเวชภณัฑ์ต่าง ๆ   ตลอดจนไม่มีการด าเนินการด้านการตลาด
จ าหน่ายสุกรมีชีวิตและผลิตภณัฑ์ จึงท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรรายย่อยไดรั้บผลกระทบจากการผนัผวนของ
ราคาสุกรมีชีวิตมาก ในขณะท่ีการเล้ียงสุกรของผูเ้ล้ียงสุกรรายใหญ่ รวมทั้ง  การเล้ียงสุกรของเครือบริษทั
อาหารสัตว์จะเป็นระบบครบวงจร โดยบริษทัท่ีมีเงินทุน ด าเนินการตั้งแต่การผลิตพ่อแม่พนัธ์ุสุกร ผลิต            
ลูกสุกร การดูแลจดัการฟาร์มสุกร ตลอดจนการตลาดสุกรทั้งระบบจึงไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้เคร่ืองใน
สุกรน้อยกว่า และมีแนวโน้มว่าการเล้ียงสุกรระบบน้ีจะเขา้มาทดแทนการเล้ียงสุกรของเกษตรกรรายย่อย                
ท่ีตอ้งเลิกกิจการไป ซ่ึงสุดทา้ยจะก่อใหเ้กิดการผกูขาดการล้ียงสุกรในประเทศไทยในท่ีสุด 
  ดงันั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรรายย่อย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกสหกรณ์  ไดมี้โอกาสปรับปรุงพฒันาระบบการเล้ียงสุกรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการจดัการด้าน
การตลาดสุกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรสามารถเล้ียงสุกรเป็นอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนเป็นการ
สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้กบัชุมชน ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั ร่วมกบัสถาบนั
สุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ควา้และพฒันาปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตว ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน นครปฐม จึงได้จดัท าโครงการปรับโครงสร้างสินคา้สุกร และการพฒันาสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร 
สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร สร้างความเขม้แข็งในการประกอบอาชีพการเล้ียงสุกร และรวมทั้งการพฒันา
อาชีพต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงสุกร เช่น เกษตรกรผูผ้ลิตวตัถุดิบอาหารสัตว ์และ ผูป้ระกอบอาหารท่ีใช้
เน้ือสุกรเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น และเพื่อผลักดันให้การด าเนินการตามนโยบายส่งเสริมให้พื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเป็นเขตปลอดโรคเพื่อผลิตสุกรส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศต่อไป   
 

 

 

/โดยการ.... 
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โดยการสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐาน คือ โรงงานผลิตอาหารสุกร โดยซ้ือวตัถุดิบอาหารสัตวจ์ากสหกรณ์
ผูผ้ลิตวตัถุดิบอาหารสัตว ์เช่น มนัส าปะหลงั ร า ปลายขา้ว ผสมเป็นอาหารสัตวจ์  าหน่าย เป็นตน้  เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ไดซ้ื้ออาหารสุกรท่ีมีคุณภาพดีในราคายุติธรรม  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรให้กบั
สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ผูเ้ล้ียงสุกร  การปรับปรุงพฒันาการดูแลจดัการฟาร์มสุกร การสนบัสนุนการ
ด าเนินการตลาดและการแปรรูปเน้ือสุกรเป็นผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการพฒันาและการเช่ือมโยงธุรกิจการ
จ าหน่ายสุกรชีวิตกบัพ่อคา้จ าหน่ายเน้ือสุกรช าแหละ(เขียง) และจากการท่ีผูบ้ริโภคคนไทยยงันิยมบริโภคเน้ือ
สุกรท่ีตดัแต่งจากซากสุกรอุ่นไม่นิยมบริโภคเน้ือสุกรแช่แข็ง  ตลาดจ าหน่ายสุกรช าแหละส่วนใหญ่อยู่ในมือ
ของพ่อคา้เขียง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรไม่มีโอกาสเป็นพ่อคา้เขียง  ดงันั้น เพื่อ
สร้างโอกาสให้สุกรของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้จ  าหน่ายโดยตรงสู่ผูบ้ริโภค  จึงเห็นควร ให้มีจุด
จ าหน่ายสุกรช าแหละในชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์  และสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคไดอุ้ดหนุนเน้ือ
สุกรจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรโดยตรง  สนับสนุนให้สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และ
เกษตรกรด าเนินการตลาดสุกรและผลิตภณัฑ ์เพื่อพฒันาระบบการตลาดสุกรต่อไป  ดงันั้นสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร
มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แบบครบวงจร ทั้งน้ีตั้งแต่การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร ผู ้
เล้ียงสุกรปรับปรุง พฒันาระบบการผลิตสุกรของเกษตรกรให้มีคุณภาพ การผลิตลูกสุกรคุณภาพเพื่อจ าหน่าย
สมาชิกสหกรณ์  การผลิตอาหารสุกรโดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ การส่งเสริมดา้นการตลาด เช่น ศูนยจ์  าหน่าย
เน้ือสุกรในแหล่งชุมชน เป็นตน้ 

4.  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.1     เพื่อพฒันาการเล้ียงสุกรของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรภาคตะวนัออกทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภาพ 

          สูงข้ึน มีตน้ทุนการผลิตต ่าลงเพื่อใหส้ามารถอยูร่อดไดภ้ายใตข้อ้ตกลงเปิดเสรีทางการคา้ 
4.2     เพื่อพฒันาการตลาดสุกรมีชีวติและเน้ือสุกรท่ีผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรภาคตะวนัออก 

          ทั้งระบบใหต้รงถึงผูบ้ริโภค เพื่อเป็นลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาสุกรมีชีวติท่ีจะเกิด 

          ข้ึนกบัเกษตรกร 

5.  ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
  ท าการส่งเสริมสนบัสนุนสมาชิกสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร  และเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สุกรในภาคตะวนัออก  ให้มีการปรับปรุงพฒันาการผลิตสุกรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว ์ 
ผลิตสุกรมีคุณภาพเทียบเท่าฟาร์มสุกรของบริษทั มีการพฒันาระบบการจดัการตลาดสุกรมีชีวิตและเน้ือสุกร
เพื่อให้การผลิตสุกรเป็นระบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาสุกรมีชีวิต ร วมทั้ ง
ผลกระทบราคาสุกรตกต ่าท่ีเกิดจากท าขอ้ตกลงเปิดเสรีทางการคา้ และสามารถแข่งขนัไดก้บัการเล้ียงสุกร 
แบบครบวงจรของเครือบริษทัอาหารสัตว ์โดยแบ่งการด าเนินการของโครงการเป็นกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
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กจิกรรมที ่1: การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งสุกรและเกษตรกรผู้เลีย้งสุกร       
ด าเนินการโดยชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก โดยด าเนินการร่วมกบัสถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมปศุสัตว ์ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  เพื่อท าการฝีกอบรมสมาชิกสหกรณ์  กลุ่ม
เกษตรกร และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในเขตภาคตะวนัออก ใหเ้ขา้ใจวธีิการเล้ียงและการผลิตสุกรแผนใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตลดลง  จ านวนปีละ  640  คน  ไดแ้ก่ 

             1)  สหกรณ์ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าฉะเชิงเทรา  จ  ากดั   จ านวน  150  คน 

 2)  สหกรณ์การเกษตรผูเ้ล้ียงสัตวร์ะยอง จ ากดั     จ านวน    30  คน 

 3)  สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรและการปศุสัตวต์ราด จ ากดั    จ านวน    30  คน 

 4)  สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรชลบุรี  จ  ากดั       จ านวน   100  คน 

 5)  สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรปราจีนบุรี จ  ากดั       จ านวน     30  คน 

 6)  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในจงัหวดัภาคตะวนัออก  จ  านวน   300 คน 

เป็นเวลา 4 ปี รวมมีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 2,560 คน  

กจิกรรมที ่2: ศูนย์การผลติอาหารสัตว์ครบวงจรส าหรับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งสุกรและเกษตรกร                          
                       ในเขตภาคตะวนัออก 
ด าเนินการโดยสหกรณ์ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้ าฉะเชิงเทรา จ ากดั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อท าการผลิตอาหารสัตว์
คุณภาพดีราคายุติธรรม ก าลงัการผลิตอาหาร 45 ตนั/วนั จ  าหน่ายให้กบัสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรภาค
ตะวนัออกทั้งระบบ 

กจิกรรมที ่3: ศูนย์จ าหน่ายเนือ้สุกรคุณภาพดี ราคายุติธรรม ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น า้ฉะเชิงเทรา  
                       จ ากดั 

ด าเนินการโดยสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น ้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด  จังหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อการพฒันาระบบ
การตลาดสุกรมีชีวิตและการตลาดเน้ือสุกรผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ ให้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงเพื่อเป็นการลด
ผลกระทบจากการผนัผวนของราคาสุกรมีชีวติ และการไดรั้บส่วนเหล่ือมการตลาดกลบัคืนใหส้มาชิกสหกรณ์  

กจิกรรมที ่4: การเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์จากเนือ้สุกรแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ต่าง ๆของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งสุกร
รายย่อย 
ด าเนินการโดยสหกรณ์ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้ าฉะเชิงเทรา จ ากดั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ก่การพฒันาเน้ือสุกรให้
เป็นไส้กรอกอีสานและผลิตภณัฑ์เน้ือสุกรอ่ืนๆ รวมทั้งการพฒันาระบบการตลาดของผลิตภณัฑ์เน้ือสุกร
ดงักล่าว เพื่อการเพิ่มมูลค่าเน้ือสุกรให้มากข้ึน รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายเน้ือสุกรให้กวา้งขวางมาก
ข้ึน 
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กจิกรรมที ่5: การเพิม่ศักยภาพการเลีย้งสุกรและสถานทีจ่ าหน่ายเนือ้สุกรช าแหละเพือ่ความปลอดภัยด้าน
อาหารของสหกรณ์การเกษตรผู้เลีย้งสัตว์ระยอง จ ากดั  
ด าเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรผูเ้ล้ียงสัตวร์ะยอง จ ากดั  จงัหวดัระยอง เพื่อการพฒันา การเล้ียงสุกรของ
สมาชิกสหกรณ์ใหไ้ดม้าตรฐานของกรมปศุสัตว ์รวมทั้งการพฒันาระบบการตลาดเพื่อการจดัจ าหน่ายเน้ือสุกร
สะอาดและปลอดภยัท่ีผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ใหถึ้งมือผูบ้ริโภคโดยตรง 

กจิกรรมที ่6: การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการเลีย้งสุกรของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งสุกรและการปศุสัตว์
ตราด จ ากดั 

ด าเนินการโดยสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรและการปศุสัตวต์ราด  จ  ากดั  จงัหวดัตราด เพื่อการพฒันาการเล้ียงสุกร          
ของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรและการปศุสัตวต์ราด จ ากดั ใหมี้มาตรฐานสูงข้ึนตามกฎเกณฑก์ าหนดโดย 
กรมปศุสัตว ์ตน้ทุนการผลิตต ่าลง และสามารถผลิตไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาดมากข้ึน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2561 

7.  งบประมาณ  28,624,600.-   บาท  ดังนี ้    
7.1 ขอสนบัสนุนเป็นเงินจ่ายขาด     เป็นเงิน  3,484,600.- บาท 

 7.2 ขอสนบัสนุนเงินเป็นเงินกูย้มื  เป็นเงิน            13,850,000.- บาท 

       ปลอดดอกเบ้ีย ระยะยาวและปลอด   

       การช าระเงินตน้ 2 ปี  
 7.3 ขอสนบัสนุนเป็นเงินหมุนเวยีน   เป็นเงิน 11,290,000.-  บาท 

มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
  ปีที1่ ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4   ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7  ปีที่ 8  ปีที ่9  ปีที ่10      รวม 

1. ค่าอุปกรณ์   13,130,000          -              -                 -           -       -        -          -        -         -      13,130,000 
2. ค่าอบรม           948,400    795,000       795,000   795,000   -       -        -          -        -         -         3,333,400                    
3.ค่าตอบแทน         54,000      32,400        32,400     32,400   -      -        -          -        -         -           151,200 
4.ค่าจ้างจนท.        180,000   180,000       180,000   180,000  -        -        -          -        -         -            720,000   
5.หมุนเวียน      7,230,000  2,810,000  1,250,000      -       -        -        -          -        -         -       11,290,000 
  (วตัถุดิบอาหารสัตว์,อาหารสัตว์,หมุนเวยีนซ้ือสุกร)   
  รวม             21,542,400  3,817,400  2,257,400 1,007,400  -       -       -           -        -        -       28,624,600 
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แผนการช าระเงินคืน        หน่วย : พนับาท 

เงินกู้ยมืปลอด
ดอกเบีย้ 

ปี
ที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 รวม 

ค่าก่อสร้าง 
โรงผสมอาหาร 
โรงฆ่าสัตวแ์ละ
บ่อหมกัก๊าซ
ชีวภาพ 

- - 1,731, 
250 

1,731, 
250 

1,731, 
250 

1,731, 
250 

1,731, 
250 

1,731, 
250 

1,731, 
250 

1,731, 
250 

13,850,000 

เงินหมุนเวยีน - - 1,411,         
250 

1,411,         
250 

1,411,         
250 

1,411,         
250 

1,411,         
250 

1,411,         
250 

1,411,         
250 

1,411,         
250 

11,290,000 

รวม - - 3,142, 
500 

3,142, 
500 

3,142, 
500 

3,142, 
500 

3,142, 
500 

3,142, 
500 

3,142, 
500 

3,142, 
500 

25,140,000 

8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2561 

9.  การบริหารจัดการและก ากับดูแลโครงการ 
9.1 ชุมนุมสหกรณ์การปสุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการโครงการ 
      ทั้งหมด 
9.2 สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมแนะน าการด าเนินการโครงการฯ 
      ในเชิงวชิาการใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
9.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมปศุสัตว ์ และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานสนบัสนุน 
      และใหเ้บิกค่าใชจ่้ายการบริหารจดัการและก ากบัดูแลโครงการ จากกองทุนฯ ไม่เกิน 3 % ของ 
     วงเงินกูย้มืท่ีไดรั้บอนุมติั 

10. ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 
1.  ปี 2552  สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ไม่ต ่ากวา่ 30 % เขา้ร่วมโครงการ สามารถ 
     ปรับปรุงพฒันาระบบการเล้ียงสุกร และผลิตสุกรท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ 
2.  ปี 2553- 2554   สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ไม่ต ่ากวา่ 70 % เขา้ร่วมโครงการ 
     สามารถปรับปรุงพฒันาระบบการเล้ียงสุกร และผลิตสุกรท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ 
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3.  ปี  2555  สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ทั้งหมดเขา้ร่วมโครงการ  สามารถปรับปรุง 
     พฒันาระบบการเล้ียงสุกร และผลิตสุกรท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ 
4  เม่ือส้ินสุดโครงการเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรและสมาชิกสหกรณ์ สามารถลดตน้ทุนการผลิตสุกรลงได้
โดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 5% ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 

5.  เม่ือส้ินสุดโครงการเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรและสมาชิกสหกรณ์มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายสุกรเพิ่มข้ึน 
    ไม่นอ้ยกวา่ 5 %  ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรไดรั้บการพฒันาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสุกร 

ให้สูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตลดลง มีคุณภาพซากตามความตอ้งการของตลาด สามารถด ารงธุรกิจอยู่ได้แมใ้น
สภาวะท่ีมีการผนัผวนของราคาสุกรมีชีวติ 

2.  สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรไดมี้การเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจระหวา่งกนั 
3.  ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่คุณภาพสุกรของสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร   

 

 

 
 

 


