
การฝกอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ – โคนม 

ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและการจัดการสินคาปศุสัตวดานโคเนื้อ – โคนม 

ประจําปงบประมาณ  2559 

 

1.หลักการและเหตุผล 

             จังหวัดนครปฐมมีประชากรโคเน้ือ   46,150  ตัว โคนม    21,820  ตัว  มีศักยภาพในหลายๆ  ดานทั้ง

ภูมิประเทศ  วัตถุดิบที่ใชเปนอาหารสัตว  การตลาด  แหลงความรูวิชาการทั้งสถานบันอุดมศึกษา  หลายๆ  แหงซึ่งมี

การวิจัยและการพัฒนาสายพันธุโคพบวา  การพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือยังมีศักยภาพที่จะดําเนินการไดในพ้ืนที่  ซึ่ง

ทรัพยากรพ้ืนที่ดานการปศุสัตวในพ้ืนที่สามารถดําเนินการพัฒนาตอยอดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนโคเน้ือคุณภาพดี

ไดโดยการบริหารจัดการไดในปจจุบันความตองการบริโภคเน้ือโคคุณดีมีความตองการสูงขึ้นตลอดเวลา  แตโคสาย

พันธุลูกผสมโคเน้ือคุณเน้ือคุณภาพดีที่ใหปริมาณมีไมเพียงพอ  เน่ืองจากความตองการบริโภคเน้ือสูงขึ้นและโคเน้ือ 

เพศเมียมีจํานวนลดนอยอยางตอเน่ือง    เน่ืองจากโคเน้ือมีการสงไปขายตางประเทศ  ซึ่งใหราคาสูงกวาขาย

ภายในประเทศ  อีกขาดการสงเสริมอยางจริงและตอเน่ือง  อยางเพียงพอโดยกรมปศุสัตวสามารถผสมเทียมไดเพียง  

ประมาณ 45 %  ของจํานวนโคเพศเมียในจังหวัด  ปจจุบันคนไทยบริโภคเน้ือโคในอัตราที่ตํ่าเพียง  2.8  กก/คน/ป   
 

2.วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพ่ือผลิตเน้ือโค  และผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงสําหรับตลาดระดับกลางและสูง  

          2. เพ่ือพัฒนาโคเน้ือสายพันธุดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ใหเพียงพอตอความตองการของตลาด 

          3. เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตโคเน้ือ  โคนม  ใหไดมาตรฐาน 

          4. เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคใหทราบถึงการเลือกบริโภคผลิตภัณฑปศุสัตวคุณภาพดี 
 

3. กลุมเปาหมาย 

 1. เกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงโคนม    จํานวน   100   ราย 

 2. เกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงโคเน้ือ   จํานวน   100   ราย  

 3.  วิธีการหากลุมเปาหมาย  อําเภอมีการคัดเลือกโดยจัดสรรแตละตําบล 

 4. กรณีไมมีกลุมเปาหมายในหมูบานจะไดจัดใหหมูบานที่แสดงความจํานงเขารวมอบรม  
 

4.วันที่จัดอบรม/สถานที่ดําเนินการ 

            วันที่  16  กุมภาพันธ   2559  เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม  จํานวน  100  ราย   และเจาหนาที่  30  ราย     

ณ  หองหงสเหิร  ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  สํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน  อําเภอ

กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

            วันที่  17  กุมภาพันธ  2559  เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ  จํานวน  100  รายและเจาหนาที่  30  ราย       

ณ  หองประชุมโรงแรมจันทรพาเลส  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

            วันที่  18  กุมภาพันธ  2559  เกษตรกรแกนนําผูเลี้ยงโคเน้ือ – โคนม  จํานวน  80  ราย  และเจาหนาที่  

20  ราย  ไปศึกษาดูงานศูนยวิจัยพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

 



 5.  วิธีการฝกอบรม 

1. การฝกอบรมโดยการใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเน้ือ – โคนม  และการปองกันโรค  โดยวิทยากร 

2. ดูงานการจัดการอาหารสัตวในโคเน้ือ – โคนม  จังหวัดเพชรบุรี 

3. ตารางการอบรม  ตามเอกสารที่แนบ  1   2 และ 3 
 

6.งบประมาณ  267,650  บาท (สองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหาสิบบาทถวน) 

 วันที่  16 – 17 กุมภาพันธ  2559    งบประมาณ  196,850  บาท 

1 คาอาหารกลางวันเกษตรกรและเจาหนาที่  วันละ 130  รายๆละ  300  บาท/2 วัน  เปนเงิน  

78,000  บาท 

2 คาอาหารวางและเครื่องด่ืมเกษตรกรและเจาหนาที่ วันละ 130 รายๆละ 1 มื้อๆละ  35 บาท/2 วัน  

เปนเงิน  9,100  บาท 

3 คาพาหนะเกษตรกร วันละ  100 ราย/ 2 วัน  เปนเงิน   38,750 บาท 

4 คาสัมมนาคุณวิทยากร  เปนเงิน   12,000  บาท 

   -วิทยากรบุคคลภายนอก  จํานวน  4 ช่ัวโมงๆละ  1,200  บาท  เปนเงิน  4,800  บาท 

   -วิทยากรบุคคลของรัฐ  จํานวน  12  ช่ัวโมงๆละ  600  บาท  เปนเงิน  7,200  บาท 

       5.  คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ฝกอบรม(หองประชุม) / 2 วัน เปนเงิน  17,000  บาท  

          6.  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 200 เลมๆละ 90 บาท  เปนเงิน  18,000  บาท  

               7.  คากระเปาหรือสิ่งที่ใสบรรจุเอกสารสําหรับผูรับการอบรม  จํานวน  200  ใบๆละ  90  บาท 

 เปนเงิน  18,000  บาท  

           8.  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  เปนเงิน  6,000  บาท  

                         -  สมุด  200  เลมๆละ  20  บาท  เปนเงิน 4,000  บาท    

      - ปากกา  200  ดามๆละ  10  บาท  เปนเงิน  2,000  บาท       

วันที่  18  กุมภาพันธ  2559   งบประมาณ  70,800  บาท 

1. คาอาหารกลางวันเกษตรกรและเจาหนาที่  จํานวน  100  รายๆละ  300  บาท  เปนเงิน  

30,000  บาท 

2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืมเกษตรกรและเจาหนาที่  จํานวน 100  รายๆละ 2 มื้อๆละ  35 บาท  

เปนเงิน  7,000  บาท 

3. คาพาหนะเกษตรกร  จํานวน  80  ราย  เปนเงิน   12,000 บาท 

4. คาสัมมนาคุณวิทยากร  เปนเงิน   1,200  บาท 

5. คาปายไวนิล  เปนเงิน  600  บาท 

6. คาจางเหมารถบัสนําเกษตรกรและเจาหนาที่  ไปศึกษาดูงาน  ณ  ศูนยวิจัยอาหารสัตวเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  2  คัน/วัน  เปนเงิน  20,000  บาท   

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ  

 2. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

                1.  เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีประสิทธิภาพการจัดการเลี้ยงดูโคของตนเอง  มีการยอมรับเทคโนโลยี

ดานการเลี้ยงโคเน้ือเพ่ิมขึ้น 

                2.  เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการจําหนายโคคุณภาพดีและมีรายจายลดลงจากการผลิตอาหาร

สําเร็จรูปไวใชเลี้ยงโค 

                3.  เกษตรกรมีอาหารหยาบไวเลี้ยงโคในชวงฤดูแลงเพ่ิมขึ้นและมีรายไดจากการขายอาหารหยาบเปน

รายไดเสริม 
                 

9. ผูเสนอโครงการ 

 

 

 

(นายสุโชค  ชอุมวรรณ) 

นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ 

 

 

10. ผูเห็นชอบโครงการ 

 

 

 

(นายสาโรช   งามขํา) 

ปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 

 

11. ผูอนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 


