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แบบเสนอโครงการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) 

และปลอดมลภาวะ (Zero waste Livestocks) 
****************** 

 

1. หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด้านการสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
 

 (1.2) สรุปปัญหา/ความต้องการ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร    และสมุทรสงคราม 

มีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานและปลอดมลภาวะ เนื่องจากในแต่ละจังหวัดมีความโดดเด่นในแต่ละด้านที่เป็น
องค์ประกอบร่วม ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยได้แก่ คือ จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐาน จังหวัด
สมุทรสงครามเป็นแม่แบบในการพัฒนาปศุสัตว์เชิงอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตปศุสัตว์เป็นอันดับต้นของประเทศกล่าวคือ โคเนื้อ โคนม และแพะ โดยจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณโคเนื้อ จ านวน 131,665 ตัว (เพชรบุรี) และจ านวน 105,112 ตัว (ประจวบคีรีขันธ์) คิดเป็นล าดับที่ 12 
และ 13 ของประเทศตามล าดับ มีโคนม จ านวน 8,829 ตัว(เพชรบุรี)และจ านวน 32,520 ตัว (ประจวบคีรีขันธ์) เป็นล าดับที่ 12 
และ 5 ของประเทศ ตามล าดับ และมีแพะ จ านวน 13,429 ตัว (เพชรบุรี) และจ านวน 34,888 ตัว (ประจวบคีรีขันธ)์ คิดเป็นล าดับที่ 
18 และ 4 ของประเทศ ตามล าดับ นอกจากนี้ในกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดยังมีวิสาหกิจชุมชน จ านวน  42 วิสาหกิจ  โรงงานแปรรูป
จ านวน 6 โรง ศูนย์รวมนม 14 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  81 แห่ง  อีกทั้งกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพหลายอย่าง ทั้งภูมิประเทศวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
(เปลือกสับปะรด, กากปาล์ม) การตลาดแหล่งความรู้ทางวิชาการ ท้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  หลายแห่ง ท าให้สามารถเกิดงานวิจัยในการพัฒนาท้ัง สายพันธุ์ ระบบมาตรฐานการผลิตและการตลาดได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ 
กลุ่มจังหวัดยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง และเพียงพอโดยเฉพาะในเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ 
 ปัจจุบันพบว่าค่านิยมโดยเฉลี่ยคนไทยบริโภคไข่ 132 ฟอง/คน/ปี  บริโภคเนื้อสัตว์ 2-8 กิโลกรัม/คน/ปี และบริโภคน้ านม 
15.02 ลิตร/คน/ปี เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาบริโภคเนื้อ 43.2 ก.ก./คน/ปี, นม 225 ลิตร/คน/ปี, ไข่ 243 ฟอง/คน/ปี  ญี่ปุ่น 
บริโภคเนื้อ 12.3 ก.ก./คน/ปี, นม 76 ลิตร/คน/ปี, ไข่ 347  ฟอง/คน/ปี  ดังนั้นสมควรที่ประเทศไทย ต้องกระตุ้นการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในประเทศให้มากขึ้น  พร้อมๆ ไปกับการปรับมาตรฐานคุณภาพสินค้าด้านปศุสัตว์  โดยจะต้องพิจารณาตั้งแต่ ฟาร์ม 
จนขึ้นบนโต๊ะอาหาร (From Farm To table) นอกจากน้ีต้องประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ีช่วยขับเคลื่อน              
          การจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพในการท าการตลาดและสร้างสินค้าของตนเอง รวมถึงพัฒนาให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินการผลิตเนื้อสัตว์ นม ไข่ ให้ปลอดภัย  ในทุกขั้นตอนการผลิต ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมกันให้ความรู้  
ควบคุมดูแล ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคตื่นตัว รวมทั้งบริโภคสิ นค้าปศุสัตว์
ปลอดภัย ประกอบกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเปิดด่านสิงขร เป็นจุดแดนถาวรเพื่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย (AEC)  ท าให้
เป็นช่องทางที่จะพัฒนาสินค้ามาตรฐานทางด้านปศุสัตว์ ไปยังประเทศเมียร์มาร์ และเป็นช่องทางส่งออกไปยังเอเชียใต้ ได้แก่  อินเดีย 
ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา รวมทั้งช่องทางมัลดีฟ ได้อีกด้วย 

(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัด และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้ าปศุสัตว์เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ปรับระบบการจัดการสินค้าให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน  GAP (Good 

Agricultural Practice) โดยเฉพาะโคเนื้อ  โคนม และแพะ  
2) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาโดยแปรรูป ศูนย์รวมนม โรงฆ่าสัตว์ ให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP (Good 

Manufacturing Practice) 
3) เพ่ือเป็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีศักยภาพ การผลิตที่สูงขึ้นให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

 4) เพ่ือผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อการบริโภคและมากพอเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต 
โดยเฉพาะ เนื้อมาตรฐาน นมพร้อมดื่มและไข่ปลอดสาร เป็นต้น 

5) เพ่ือส่งเสริมงานให้เกิด การวิจัย เพ่ือพัฒนาพันธุ์สัตว์ในเป็นที่ ยอมรับพัฒนาสู่ตลาด ปศุสัตว์ได้  
 

3. เป้าหมาย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 

1)  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  โคนม แพะ ในพ้ืนที่กลุ่ม  จ านวน 1,000  ราย 
 2)  สหกรณ์ + ศูนย์รวมนมในพื้นที่  14  แห่ง 
 3) ผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์ การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
 4) ประชาชนผู้บริโภค  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้านปศุสัตว์ 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งบประมาณ ปี 2559 งบประมาณ 9,200,000 บาท 
(สมุทรสาคร 707,560 บาท, สมุทรสงคราม 707,560 บาท ,เพชรบุรี 3,941,500 บาท และ 
ประจวบคีรีขันธ์ 3,843,380 บาท) 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ปี 2559 
แผน 

1) จ านวนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าดา้นปศุสัตว ์
สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
2) จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลติได ้
3) จ านวนหน่วยผลิตด้านปศสุัตวท์ี่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน  

ราย 
 
 

ตัว  
ฟาร์ม 

1,000 
 
 

1,000 
   300 
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5.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคพันธุ์ดี (โดยวิธีผสมเทียม) เป้าหมายจ านวนโคเนื้อใน
จังหวัดเพชรบุรี 350 ราย ประจวบฯ 350 ราย และโคนมในจังหวัดเพชรบุรี 150 ราย ประจวบฯ 150 ราย  

 - ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 - จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

-ฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ด้านการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
-จัดตั้งเสบียงยาสัตว์ เพื่อเก็บรักษาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การผสมเทียม 

  -ผสมเทียมเพ่ิมผลผลิตลูกโคให้เกษตรกร และติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
5.2 กิจกรรมปรับระบบฟาร์มโคเนื้อโคนมพัฒนาให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน (GAP)  

  - ประสานเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ละ 150 ฟาร์ม รวม  300 ฟาร์ม 

  - ให้การฝึกอบรม ให้ค าแนะน า ตรวจเยี่ยม ในการจัดท าฟาร์มมาตรฐานเพ่ือลดมลภาวะจากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

  - สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม  
  - เก็บตัวอย่างน้ านมเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 400 ตัวอย่าง 
  - ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 100 ฟาร์ม โคนม 200 ฟาร์ม 

5.3 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร SMART FARMER ในพื้นที่ 4 จังหวัด 
  - คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการที่มีโคที่อายุพร้อมจะผสมเทียม 
  - ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร 
  - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลภายในกลุ่มจังหวัด   

5.4 กิจกรรม เนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
 -  ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์หรือ
ผู้ประกอบการ 

  - ให้การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
5.5 กิจกรรม ตรวจรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) ในพื้นที่ 4จังหวัด 

  - โรงฆ่าสัตว์ ออกตรวจสอบ ให้ค าแนะน าการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์เพ่ือให้สามารถผลิตเนื้อสัตว์
ที่ปลอดภัย ปลอดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งชุมชน รวมถึงการรับรองโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 81 แห่ง   

 -  ศูนย์รวมนม ออกตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และรับรองศูนย์รวมนมร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต 7 จ านวน 15 ศูนย ์

5.6 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์/ปศุสัตว์อินทรีย/์ด้านอาหารสัตว์ในพื้นที่ 4 จังหวัด 
  - สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์,ปุ๋ย เป็นต้น 
  - พัฒนาแหล่งกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จัดท าแปลงของพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์พืชพันธุ์ดี เช่น  

เนเปียร์ปากช่อง 1 อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง รวม 16 อ าเภอ 
 -  ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่สาธารณะ โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออ่ืน ๆ  

ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในที่ว่างพื้นท่ีสาธารณะ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 300 ไร่ 
 -  ปศุสัตว์อินทรีย์ สนับสนุนด้านการผลิต จัดตั้งฟาร์มสาธิต เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ อย่าง

น้อย 1 แห่ง  
  - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน 
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5.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะพันธุ์ดี 100 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ 

  - กิจกรรมพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์แพะ สนับสนุนแพะพันธุ์ดี  อาหารสัตว์ แร่ธาตุ 
  - กิจกรรมพัฒนาฟาร์มแพะปลอดโรค แท้งติดต่อ และ CAE 
  - กิจกรรมเฝ้าระวังโครงการเก็บตัวอย่างเลือดส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการ 

5.8 กิจกรรมสร้างเยาวชนก้าวหน้าเลือกซื้อหาอาหารปลอดภัย  โดยด าเนินการจ้างเหมาบริการเพ่ือให้จัด
กิจกรรมบันเทิง ประกอบการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียน เพ่ือเลือกซื้ออาหารปลอดภัย จังหวัดละ 2 โรงเรียน 4 
จังหวัด รวม 8 โรงเรียน  

5.9 กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภค ในพื้นที่ 4 จังหวัด 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารปลอดภัย  
  - จัดท าโปสเตอร์  แผ่นพับ ใบประชาสัมพันธ์ 
  -  จัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ เคเบิลทีวี  ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

  - จัดงานรณรงค์แสดงสินค้าปศุสัตว์ รายการอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด กลุ่มจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการผลิต
การแปรรูปและบริโภค  

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดสมุทรสงคราม   
 
8. งบประมาณ 

จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2            
เป็นเงิน 9,200,000 บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามภาคผนวก 
 
9. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,000 ราย มีการจัดการเลี้ยงดูที่ดีขึ้นท าให้เพ่ิมมูลค่า โคเนื้อพันธุ์ดี 
เฉลี่ย 2,500-3,500 บาทต่อตัว เพิ่มสัตว์พันธุ์ดีอย่างน้อย 1,000 ตัว มูลโคท่ีเกิดจากโคสามารถน ามาผลิตแก๊ส
ชีวภาพในครัวเรือน เกิดการให้พลังงานทดแทน และลดปัญหาขยะจากฟาร์มปศุสัตว์ (Zero  waste  Livestock) และ
วางแผนการตลาดการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพ ประชาชนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ปลอดภัยมีความเชื่อมันและ
เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น 
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11. 
ผู้  

 
 
 
 


