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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ ( Zoning )
กรมปศุสัตว

ปงบประมาณ 2560
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร : ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

2. หลักการและเหตุผล
จากขอมูลการสํารวจสถิติการเลี้ยงปศุสัตวของประเทศไทย จะเห็นวามีการเลี้ยงปศุสัตวกระจาย

อยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เกษตรกรสวนใหญจะเปนเกษตรกรรายยอยซึ่งเลี้ยงตามวิถีและภูมิปญญาทองถ่ิน
โดยไมไดคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีวามีความเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวหรือไม ซึ่งในการเลี้ยงปศุสัตวใหไดผล
ผลิตและมีประสิทธิภาพนั้น จะข้ึนอยูกับปจจัยทางธรรมชาติเก่ียวของหลายอยาง เชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ดัชนีความรอนชื้น แหลงน้ํา เปนตน รวมท้ังเกษตรกรไมมีการรวมกลุมการผลิต ขาดความเขมแข็ง ไมมีอํานาจใน
การตอรองดานการผลิตและการตลาด ทําใหปริมาณการผลิตออกสูตลาดไมสมํ่าเสมอ สงผลกระทบทางดานราคา
และภาครัฐไมสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้จากขอมูลสถิติจะพบวาปริมาณกระบือภาย
ประเทศลดลงอยางรวดเร็ว จากในป 2551 มีจํานวนกระบือ 1.359 ลานตัว และในป 2557 มีจํานวนกระบือ 0.84
ลานตัว โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอป 9 % ซึ่งหากสถานการณยังเปนเชนนี้ จะสงผลกระทบและทําใหกระบือ
ภายในประเทศสูญพันธุไดภายใน 5 ป สาเหตุเนื่องจากความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตวเพ่ิมข้ึน และมีการใช
เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว รวมถึงการขยายตัวของเมืองทําใหพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวลดลง และแรงงานหันไปสนใจ
ทํางานในเมืองทําใหขาดแรงงานและจําหนายพันธุสัตวเขาสูโรงฆาสัตว

กรมปศุสัตว ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวในแตละชนิด และแจงใหเกษตรกร
ไดรับทราบเพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจในการเลี้ยงปศุสัตวของตนเอง รวมท้ังเพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
แผนงานโครงการสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุน ของหนวยงานภาครัฐท่ีจะตองไปสงเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกร  โดยเฉพาะสินคาปศุสัตวท่ีมีปญหา ณ ปจจุบัน คือ ปริมาณกระบือท่ีมี
แนวโนมลดลง และปญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ ท่ียังมีปริมาณไมเพียงพอและคุณภาพการผลิตยัง
ไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร ทําใหเกษตรกรถูกกดราคาจําหนายและไมคุมคากับการลงทุน เกิดปญหาการรองเรียน
และประทวงอยูบอยๆ  ดังนั้นกรมปศุสัตว จึงมีความจําเปนท่ีจัดทําโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ( Zoning ) ดานสินคาปศุสัตว เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนการผลิต ในพ้ืนท่ีเหมาะสมการเลี้ยงกระบือและโคนม
2. เพ่ือสงวนและอนุรักษพันธุกระบือ

4. พื้นท่ีดําเนินการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงกระบือและโคนมดังนี้
- กระบือ ดําเนินการในพ้ืนท่ี ๒๖ จังหวัด ไดแก ไดแก ชัยนาท สระบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี นครนายก

นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ชัยภูมิ อุดรธานี ขอนแกน มหาสารคาม
นครพนม สกลนคร รอยเอ็ด มุกดาหาร เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย นาน อุทัยธานี ตาก



2

- โคนม ดําเนินการในพ้ืนท่ี 25 จังหวัด ไดแก  ลพบุรี  สระบุรี  สระแกว  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย
ศรีสะเกษ  สุรินทร ขอนแกน  สกลนคร  อุดรธานี  เชียงราย  เชียงใหม  ลําปาง  ลําพูน  นครสวรรค  เพชรบูรณ
สุโขทัย กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี  ราชบุรี ชุมพร พัทลุง

5. เปาหมาย
1. จํานวนชนิดสินคาปศุสัตวท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2 ชนิด ไดแก กระบือ โคนม
2. จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือและโคนม ไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

( กระบือ 10,000 ราย / โคนม เกษตรกร 5,800 ราย )
6. งบประมาณ เปนเงิน 49,991,600 บาท ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก  ดังนี้

6.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
เปนเงิน 49,791,600 บาท มี 2 กิจกรรมรอง ดังนี้

6.1.1 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ งบประมาณ 25,885,400 บาท
6.1.2 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม งบประมาณ 23,906,200 บาท

6.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรของจังหวัด
6.2.1 โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไข จ.ลําปาง เปาหมาย 2 กลุม เปนเงิน 200,000 บาท

7. ระยะเวลาดําเนินการ ป 2558 - ป 2563
8. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน

8.1 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ
1) ประชาสัมพันธและจัดตั้งกลุมเกษตรกร 100 กลุม
2) อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวและพืชอาหารสัตวใหเกษตรกร
3) ใหบริการผสมเทียมแมกระบือของเกษตรกร 10,000 ราย จํานวน 20,000 ตัว
4) ทดสอบโรคบรูเซลโลสิส และวัณโรค ในกระบือ 20,000 ตัว
5) พนน้ํายาฆาเชื้อและติดเบอรหูไมโครชิพแบบ RFID
6) ถายพยาธิในกระบือ 40,000 ตัว ( เกษตรกรเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 4 ตัว )
7) สนับสนุนทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง 1

8.2 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม
1) ใหบริการหนวยบริการสุขภาพสัตวโคนมครบวงจร ( DHHU ) รวมกับสหกรณโคนม 35 หนวย
2) ใหบริการพัฒนาสุขภาพ ( โรคแทงติดตอ / วัณโรค / ฉีดวัคซีน FMD / รักษาพยาบาล ) และ

แกไขปญหาระบบสืบพันธุ ใหกับเกษตรกรสมาชิกสหกรณโคนม
3) อบรมเจาหนาท่ีหนวย DHHU และถายทอดเทคโนโลยีพืชอาหารสัตวใหเกษตรกร
4) วิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ
5) ตรวจเยี่ยมและติดตามเพ่ือแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี
6) การพัฒนาฟารมตนแบบการพัฒนาอาหาร (TMR) เลี้ยงโคนม
7) คัดเลือกพอพันธุโคนมชั้นเลิศ ( เก็บตัวอยางเลือดตรวจ DNA เพ่ือทดสอบ )
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9. แผนปฏิบัติการ
9.1 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ

กิจกรรม ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
ประชาสัมพันธและจัดตั้งกลุมเกษตรกร
อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวและ
พืชอาหารสัตวใหเกษตรกร
ใหบริการผสมเทียมแมกระบือของเกษตรกร
ทดสอบโรคบรูเซลโลสิส / วัณโรค และถาย
พยาธิในกระบือ
พนนํ้ายาฆาเช้ือและติดเบอรหูไมโครชิพ
สนับสนุนทอนพันธุพืชอาหารสัตว

9.2 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม
กิจกรรม ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

ใหบริการหนวยบริการสุขภาพสัตวโคนม
ครบวงจร ( DHHU )
ใหบริการพัฒนาสุขภาพ
อบรมเจาหนาท่ีหนวย DHHU
ถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนพันธุพืช
อาหารสัตวใหเกษตรกร
วิเคราะหตนทุนการผลิตโคนม
ตรวจเยี่ยมและติดตามเพ่ือแกไขปญหาใหกับ
เกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี
การพัฒนาฟารมตนแบบการพัฒนาอาหาร
(TMR) เลี้ยงโคนม
คัดเลือกพอพันธุโคนมช้ันเลิศ
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10. หนวยงานรับผิดชอบ
10.1 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ

หนวยงานรับผิดชอบ : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
หนวยงานสนับสนุน : 1) สาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

2) สํานักพัฒนาอาหารสัตว
3) สํานัก ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
4) กองสารวัตรและกักกัน

หนวยปฏิบัติ : 1) สนง.ปศุสัตวเขต / สนง.ปศุสัตวจังหวัด / สนง.ปศุสัตวอําเภอ
2) ศูนยวิจัยฯผสมเทียม/ศูนยยายฝากตัวออน/ศูนยผลิตน้ําเชื้อ
3) ศูนยวิจัยฯ/สถานีฯพัฒนาอาหารสัตว
4) ศูนยวิจัยฯ/สถานีบํารุงพันธุสัตว
5) ดานกักกันสัตว

10.2 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานัก ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
หนวยงานสนับสนุน : 1) สาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

2) สํานักพัฒนาอาหารสัตว
3) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

หนวยปฏิบัติ : 1) สนง.ปศุสัตวเขต / สนง.ปศุสัตวจังหวัด / สนง.ปศุสัตวอําเภอ
2) ศูนยวิจัยฯผสมเทียม/ศูนยยายฝากตัวออน/ศูนยผลิตน้ําเชื้อ
3) ศูนยวิจัยฯ/สถานีฯพัฒนาอาหารสัตว
4) ศูนยวิจัยฯ/สถานีบํารุงพันธุสัตว
5) ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย

11. ผลผลิตโครงการ ( output )
1) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือ 10,000 ราย/แมกระบือ 20,000 ตัว
2) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนม 5,800 ราย / โคนม 140,000 ตัว

12. ผลลัพธโครงการ ( outcome )
1) ปริมาณผลผลิตน้ํานมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอย 3 เม่ือเทียบจากปท่ีผานมา
2) ปริมาณกระบือเพศเมียเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากปท่ีผานมา


