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เพ่ือผลติเน้ือสุกรคุณภาพสูงและพฒันาอาชีพ

เกษตรกร

The Development of Swine Genetic Line of 
“Mhoodum Chiangmai” for the Niche Market





1. เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุ หมูดําเชียงใหม่ ให้

เลี้ยงง่าย ทนทานต่อทุกระบบการเลี้ยง ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

และเน้ือสุกรมคุีณภาพด ีนุ่ม ฉ่ํา อร่อย 

2. เพ่ือกระจายพันธ์ุ ขยายการสร้างกลุ่มการผลิตหมูดํา

เชียงใหม่ให้กับ ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการตาม

พระราชดาํริฯ และ เกษตรกรกลุ่มผู้เลีย้งทัว่ไป 

3. ขยายการรับรู้ของผู้บริโภคในด้านคุณภาพของเน้ือ 

หมูดําที่มี เน้ือนุ่ม ฉ่ํา อร่อย สําหรับตลาดจําเพาะที่ต้องการเน้ือ

สุกรคุณภาพ เพิม่ช่องทางการตลาด เพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกร

วตัถุประสงค์



สุกรพันธุเปยแตรง สุกรพันธุพ้ืนเมือง

สุกรลูกผสมเปยแตรง-พ้ืนเมืองสุกรดูร็อค-เหมยซาน

หมูดําเชียงใหม

INTER SE MATING

G1

G2

G3



ขอมูลการทดสอบ สาย พอ แมพันธุ

รายละเอยีดลกัษณะ
สายพนัธ์ุ

DM PN

อตัราการเจริญเตบิโต (กรัม/วนั) 706.73±112.81 a 627.69±99.86 b

ประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหาร 2.67±0.44 a 2.85±0.45 b

ความหนาไขมนัสันหลงั (ซม.) 1.30±0.20 1.38±0.25

พืน้ทีห่น้าตดัเน้ือสัน (ตร.ซม.) 26.15±3.25 25.57±3.35

ปริมาณอาหารทีก่นิทั้งหมด (กก.) 173.55 ± 28.66 a 185.05 ± 23.07 b

ต้นทุนค่าอาหาร+ลูกสุกร  (บาท) 4,943 5,115



ขอมูลการทดสอบ หมูดําเชียงใหม

รายละเอยีดลกัษณะ
สายพนัธ์ุ

DM x PN
อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/วนั) 642.06 ±135.24

ประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหาร 2.68±0.54

ความหนาไขมันสันหลงั (ซม.) 1.38±0.20

พืน้ทีห่น้าตัดเน้ือสัน (ตร.ซม.) 26.15±3.25

ปริมาณอาหารทีก่นิทั้งหมด (กก.) 174.2 ± 28.66

ต้นทุนค่าอาหาร +ลูกสุกร  (บาท)

(บาท)

4,953



การทดลองศึกษาซากหมูดําเชียงใหม



เนื้อสันนอก เห็นลายไขมันแทรก



เนื้อสันคอ เห็นลายไขมันแทรก



เน้ือสันนอก (pork chop)

การทดลอง แปรรูป และทาํผลิตภัณฑ



สเต็กเนื้อสันคอ หมูดําแดดเดียว



หมูดําแดดเดียว

วธิกีารปรุง....เหมาะยางบนกระทะรอนสําหรับ รับประทานเปนสเต็ก

พรอมผักเคร่ืองเคยีงตามที่ชอบ จะไดสัมผัสความนุมหอมอรอยของรสชาด



ขาหมูดําพะโล



หมูดําขาแฮมรมควัน

วธิกีารปรุง....เหมาะอาหารประเภท ยํา สลัด ผัดหรือขาวผัด จะไดสัมผัส

ความนุม..หอม...อรอยของรสชาด และกลิ่นหอมการรมควัน 



สันใน ฉดีน้ําเกลือ



ซี่โครงหมักซอส



ประชาสัมพันธสรางการรับรู



มีจําหนายที่



ผลผลิตลูกสุกร

สายพนัธ์ุ DM (G2) PN (G2) รวม

จํานวนครอก (ครอก) 64 83 133

เพศ ผู้ เมยี รวม ผู้ เมยี รวม

ลูกเกดิมชีีวติ (ตวั) 425 386 811 501 459 960 1,771

ลูกเกดิเฉลีย่ (ตวั/ครอก) 6.64 6.03 12.67a 6.03 5.53 11.57b

ลูกหย่านม (ตวั) 363 330 693 423 395 818 1,511

ลูกหย่านมเฉลีย่ (ตวั/ครอก) 5.67 5.15 10.82a 5.09 4.76 9.86b



ตน้ทุนการขนุหมูดาํ
ลาํดบั รายการ เงนิ %

1 ค่าอาหารสุกร 3553.20 64.67

2 ค่าพนัธ์ุสุกร 1600 29.12

3 ค่ายาและวคัซีน 100 1.82

4 ค่าดอกเบีย้ 50 0.91

5 หมูเสียหาย 30.00 0.55

6 ค่าเส่ือมโรงเรือน 50 0.91

7 ค่าแรงงาน 45 0.82

8 ค่าใช้จ่ายบริหาร/ตัว 44 0.80

9 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 22.5 0.41

10 รวมต้นทุนต่อตัวทีนํ่า้หนัก 100 กก. 5494.70 100.00

ทาํผลติภณัฑ์ขายได้  11,000 – ต้นทุน 5,495 

= ส่วนต่าง 5,505 บาทต่อตวั



สรางเครือขายการผลิต

หมูดําเชียงใหม

1.สุรินทรฟารม อ.สันปาตอง 

จ.เชียงใหม



สรางเครือขายการผลิต

2.ศูนยพัฒนาฯหวยฮองไคร อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม



3. เทอร์โบฟาร์ม อ.เมือง จ.ลาํพูน

4. TS FARM อ.เมือง จ.ลาํปาง

5. ศูนย์พฒันาโครงการหลวงอ่างขาง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

6. ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่

สรางเครือขายการผลิต



1.โครงการฟาร์มตวัอยา่งบา้นแม่ตุงติง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

2.สถานีถ่ายทอดเกษตรและป่าไม ้ บา้นแปกแซม อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม่

3.โครงการฟ้ืนฟสูภาพป่า ฯบา้นหว้ยจะค่าน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

4.สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงดอยม่อนลา้ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

5.สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงหว้ยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

6.สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงบา้นป่าคา อ.คลองลาน จ.กาํแพงเพชร 

7.โครงการฟาร์มตวัอยา่งบา้นแม่ตํ๋า อ.เสริมงาม จ.ลาํปาง

สรางเครือขายการผลิต 

ในโครงการตามพระราชดาํริฯ สมเด็จพระนางเจาฯ



การเลีย้งไก่เซียงไฮ้ (สามเหลือง)



ช่ือสามัญ  ไก่เซ่ียงไฮ้  (Shiang Hai)

ถิน่กาํเนิดจากประเทศจีน นําเข้ามาเลีย้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบเลีย้งกนัมาก
ในพืน้ทีภ่าคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวนัออก

ลกัษณะประจําพนัธ์ุ

- เพศผู้  มีรูปร่างลกัษณะคล้ายกบัไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด แต่มีสีขนลาํตวัเป็นสี
เหลืองทอง แข้ง ปาก สีเหลืองเข้ม

- เพศเมีย  ลกัษณะเหมือนเพศผู้  เปลือกไข่สีนํา้ตาลอ่อน

ขนลาํตวั สีนํา้ตาลอ่อนถงึสีนํา้ตาลเข้ม ขนปีกสีนํา้ตาล สร้อยคอสีนํา้ตาลเข้ม 
ปลายหางมีสีดาํ หงอนจักรใหญ่สีแดงสด เหนียงสีแดงใหญ่ ตุ้มหูแดงมีสีขาวเร่ือ ๆ 
ปนเลก็น้อย แข้งสีเหลือง ผวิหนังสีเหลือง เปลือกไข่สีนํา้ตาลอ่อน สามารถแยก
เพศลูกไก่ได้ตั้งแต่แรกเกดิด้วยสีขนทีแ่ตกต่างกนัอย่างชัดเจนเม่ือ อายุ 1 วนั

การเลีย้งไก่เซียงไฮ้ (สามเหลือง)



การเลีย้งไก่เซียงไฮ้ (สามเหลือง)



การเลีย้งไก่เซียงไฮ้ (สามเหลือง)



ลกัษณะทางเศรษฐกจิ

เป็นไก่กึง่ไข่กึง่เน้ือ (Dual purpose) 

เน้ือแน่นนุ่ม มกีลิน่หอมเฉพาะ เหมาะสําหรับทาํข้าวมนัไก่

• อายุเม่ือให้ไข่ฟองแรก 173 วนั 

• นํา้หนักตวัเม่ือให้ไข่ฟองแรก 1,985 กรัม 

• ผลผลติไข่ 215 ฟอง/ปี นํา้หนักไข่ 55 กรัม

• อตัราแลกเน้ือ  2.50

• อตัราการเจริญเตบิโต 13.59 กรัม/วนั 



ต้นทุนการผลตินํา้หนัก 2.5 กก. 

สําหรับเลีย้งในระบบฟาร์มระยะเวลา การเลีย้ง 90 วนั/รุ่น

ค่าลูกไก่ 19  บาท

ค่าอาหาร 62.5 บาท

ค่าแรง 1.45 บาท

ค่ายา-วคัซีน 1.49 บาท

ค่านํ้า – ไฟ 0.58 บาท

ค่าวสัดุ – อุปกรณ์โรงเรือน 1.08 บาท

ค่าเสียโอกาสเงินทุน 0.9 บาท

รวมต้นทุนการผลติ 86 บาท/ตัว

ขายได้ กก. ละ 90 บาท 225 บาท/ตัว กาํไร ตัวละ  139 บาท



โรงเรือนสําหรับไก่พืน้เมือง ขนาด 20 แม่สําหรับเลีย้งหลงับ้าน 
ตอ้งมีโรงเรือนหรือเลา้ใหไ้ก่นอน มีหลงัคากนัแดดกนัฝนได ้เกษตรกรสามารถทาํเลา้ไก่แบบ

ง่าย ๆ ไดเ้อง โดยใชว้สัดุท่ีหาได ้ง่ายในทอ้งถ่ิน เช่น ไมไ้ผ ่เป็นตน้สถานท่ีตั้งของเลา้ไก่ ควรใหห่้างจาก

ตวับา้นพอสมควร

ตวัอย่างโรงเรือน
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