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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ ( Zoning )
กรมปศุสัตว

ปงบประมาณ 2558
1. หลักการและเหตุผล

จากขอมูลการสํารวจสถิติการเลี้ยงปศุสัตวของประเทศไทย จะเห็นวามีการเลี้ยงปศุสัตวกระจายอยูท่ัว
ทุกภูมิภาคของประเทศ เกษตรกรสวนใหญจะเปนเกษตรกรรายยอยซึ่งเลี้ยงตามวิถีและภูมิปญญาทองถ่ิน โดย
ไมไดคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีวามีความเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวหรือไม ซึ่งในการเลี้ยงปศุสัตวใหไดผลผลิต
และมีประสิทธิภาพนั้น จะข้ึนอยูกับปจจัยทางธรรมชาติเก่ียวของหลายอยาง เชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดัชนี
ความรอนชื้น แหลงน้ํา เปนตน  รวมท้ังเกษตรกรไมมีการรวมกลุมการผลิต ขาดความเขมแข็ง ไมมีอํานาจในการ
ตอรองดานการผลิตและการตลาด ทําใหปริมาณการผลิตออกสูตลาดไมสมํ่าเสมอ สงผลกระทบทางดานราคา และ
ภาครัฐไมสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

กรมปศุสัตว ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวในแตละชนิด และแจงใหเกษตรกร
ไดรับทราบเพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจในการเลี้ยงปศุสัตวของตนเอง รวมท้ังเพ่ือใชประกอบในการจัดทํา
แผนงานโครงการสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุน ของหนวยงานภาครัฐท่ีจะตองไปสงเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกร  โดยเฉพาะสินคาปศุสัตวท่ีมีปญหา ณ ปจจุบัน คือ ปริมาณโคเนื้อท่ีมี
ปริมาณการผลิตไมเพียงพอ และปญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ํานมดิบ ท่ีมีปริมาณการผลิตไมเพียงพอตอการ
บริโภคภายในประเทศ และคุณภาพการผลิตยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควรยังมีการปนเปอน ทําใหเกษตรกรถูกกด
ราคาจําหนาย เกิดปญหาการรองเรียนและประทวงอยูบอยๆ  รวมถึงการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการ
แกไขปญหาการลดพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง โดยใหเกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมมาปลูกพืช
อาหารสัตว เพ่ือเลี้ยงโคเนื้อเสริมรายไดในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการเลี้ยงโคเนื้อ ดังนั้นกรมปศุสัตว จึงมีความจําเปน
จัดทําโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ( Zoning ) ดานสินคาปศุสัตว
เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว

2. วัตถุประสงค
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และลดตนทุนการผลิต ในพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ

และสุกร
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม มาปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ

3. เปาหมาย
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตวสัตว จํานวน 3 ชนิด

ไดแก โคเนื้อ ( เกษตรกร 15,000 ราย ) , โคนม ( เกษตรกร 5,000 ราย ) และ สุกร ( เกษตรกร 130 ราย )
รวมเกษตรกร 20,130 ราย

2. ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกพืชขาวมาเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนท่ีเหมาะสม จํานวน 1,000 ราย
( 1,000 ไร )

4. กิจกรรมหลักดําเนินการ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ( Zoning ) ดานสินคาปศุสัตว

จะประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ไดแก
4.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม จะดําเนินการ

สงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม และสุกร  ซึ่งประกอบดวย 3
กิจกรรมรอง ดังนี้
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4.1.1 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ
1) หนวยงานหลัก สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
2) หนวยงานสนับสนุน สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว , สํานักพัฒนาอาหารสัตว , สํานัก

พัฒนาพันธุสัตว , สํานัก ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ,สํานักงานปศุ
สัตวเขต , กรมสงเสริมสหกรณ , ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

3) ท่ีตั้งโครงการ สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4) พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้อ 19 จังหวัด ไดแก ลพบุรี

นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี บุรีรัมย  ยโสธร สกลนคร
รอยเอ็ด อุดรธานี  เลย  นครพนม  มหาสารคาม  หนองบัวลําภู มุกดาหาร
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี สงขลา  ปตตานี

5) หนวยปฏิบัติ 1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
2. ศูนยวิจัยฯผสมเทียม
3. ศูนย/สถานีอาหารสัตว

6) เปาหมาย 1. ใหบริการผสมเทียมและบริการผสมโดยพอโคพันธุดี 30,000 ตัว
ในเกษตรกร 15,000 ราย ( เฉลี่ยรายละ 2 ตัว )

7) วิธีดําเนินการ 1. จดทะเบียนแมโคพันธุดี จํานวน 30,000 ตัว
2. ทําพันธุประวัติ/ติดเบอรหู NID จํานวน 30,000 ตัว
3. ตรวจสุขภาพแมโค ( แทงติดตอ และ วัณโรค )
4. ใหบริการผสมเทียม จํานวน 30,000 ตัว เกษตรกร 15,000 ราย

( เฉลี่ยรายละ 2 ตัว ) ( พันธุชาโลเล , แองกัส , บรามันห )
5. อบรมถายทอดเทคโนโลยีฯ และสนับสนุนปจจัยการผลิต ( แรธาตุ/

ยาถายพยาธิ / เมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว )
9) ผลผลิตและผลลัพธ ผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเขาสูตลาด ทดแทนการนําเขา โดยผลิตลูกโคเนื้อ

คุณภาพดปีละ 21,000 ตัว ( ป 2559 อัตราการผสมติด 70 % )
10) งบประมาณ 19,101,000 บาท

4.1.2 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม
1) หนวยงานหลัก สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว / สํานักพัฒนาพันธุสัตว / สํานัก

พัฒนาอาหารสัตว / สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
2) หนวยงานสนับสนุน สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว , สํานักงานปศุสัตวเขต , สหกรณโคนม

และศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
3) ท่ีตั้งโครงการ สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
4) พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมมากในการเลี้ยงโคนม 25 จังหวัด ไดแก ลพบุรี

สระบุรี สระแกว  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย  ศรีสะเกษ  สุรินทร
ขอนแกน    สกลนคร อุดรธานี เชียงราย  เชียงใหม ลําปาง  ลําพูน
นครสวรรค  เพชรบูรณ  กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
ราชบุรี  พัทลุง สุโขทัย  ชุมพร ( 32 หนวย )
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5) หนวยปฏิบัติ 1. สํานักงานปศุสัตวเขต , สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
3. ศูนย/สถานีวิจัยบํารุงพันธุสัตว
4. ศูนย/สถานีพัฒนาอาหารสัตว

6) เปาหมาย 1. แกไขปญหาระบบการเลี้ยงโคนมใหกับเกษตรกรสมาชิกโคนม จํานวน
5,000 ฟารม โคนม 140,000 ตัว

2. พัฒนาฟารมตนแบบการพัฒนาอาหาร (TMR) เลี้ยงโคนม เพ่ือลดตนทุน
การผลิต จํานวน 120 ฟารม

7) วิธีดําเนินการ 1. จัดตั้งหนวยบริการสุขภาพสัตวโคนมครบวงจรรวมกับสหกรณโคนม
2. ใหบริการพัฒนาสุขภาพ ( โรคแทงติดตอ / วัณโรค / ฉีดวัคซีน FMD /

รักษาพยาบาล ) และแกไขปญหาระบบสืบพันธุ ใหกับสมาชิกสหกรณโคนม
เกษตรกร 5,000 ราย  โคนม 140,000 ตัว

3. ถายทอดเทคโนโลยีและใหคําแนะนําในการจัดการฟารม / อาหารสัตว
4. จัดระบบฐานขอมูลโคนมเปนรายตัว/รายฟารม , ติดเบอรหู NID
5. วิเคราะหขอมูลการผลิตและคุณภาพน้ํานมดิบ
6. ตรวจเยี่ยมและติดตามเพ่ือแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี

8) ผลผลิต/ผลลัพธ 1. ฟารมโคนมไดรับการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี จํานวน 5,000 ฟารม
จํานวนโคนม 140,000 ตัว
2. ฟารมโคนมสามารถใหผลผลิตน้ํานมเฉลี่ยสูงข้ึน 3 % และลดตนทุนการผลิต
3. เกษตรกรเลี้ยงโคนมมีรายไดเพ่ิมข้ึน

9) งบประมาณ เปนเงิน 39,894,900 บาท

4.1.3 กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจสุกร
1) หนวยงานหลัก สํานักพัฒนาอาหารสัตว
2) หนวยงานสนับสนุน ศูนย/สถานีอาหารสัตว , สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
3) ท่ีตั้งโครงการ สํานักพัฒนาอาหารสัตว
4) พ้ืนท่ีโครงการ จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมมากในการเลี้ยงสุกร 11 จังหวัด ไดแก ชัยนาท

ลพบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร ลําปาง ลําพูน เพชรบูรณ
นครปฐม สุราษฎรธานี สงขลา

5) เปาหมาย 1. สงเสริมการพัฒนาอาหารสุกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต ใหกับเกษตรกร
ผูเลี้ยงสุกรรายยอยและขนาดกลาง จํานวน 130 ราย

2. ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชอาหารสัตวและการทํา
หญาหมักผสมในอาหารสุกร จํานวน 320  ราย

6) วิธีดําเนินการ 1. คัดเลือกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอยและขนาดกลาง( 50 ตัว ) ท่ีสนใจเขา
รวมโครงการ

2. อบรมใหความรูแกเกษตรกร ในการปลูกพืชอาหารสัตวและการทํา
หญาหมักผสมอาหาร

3. สนับสนุนการใชหญาเนเปยรปากชอง 1 หมักผสมกับอาหารขน ( 10 % )
เลี้ยงสุกรขุน
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8) ผลผลิตและผลลัพธ 1. จํานวนฟารมสุกรสาธิตท่ีมีการปรับเปลี่ยนการใหอาหารสุกร 130 ฟารม
2. ตนทุนการผลิตสุกรของเกษตรกร ลดลงไดไมนอยกวาตัวละ 400 บาท

9) งบประมาณ เปนเงิน 2,349,300 บาท

4.2 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีไมเหมาะสม
1) หนวยงานหลัก สํานักพัฒนาอาหารสัตว
2) หนวยงานสนับสนุน ศูนย/สถานีอาหารสัตว , สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
3) ท่ีตั้งโครงการ สํานักพัฒนาอาหารสัตว
4) พ้ืนท่ีโครงการ สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง

โคเนื้อ 14 จังหวัด ไดแก สระแกว ยโสธร บุรีรัมย ขอนแกน รอยเอ็ด
อุ ด รธ านี น ค รพ น ม เล ย  มุ ก ด าห าร เพ ช รบุ รี ต าก สุ พ รรณ บุ รี
นครศรีธรรมราช  สงขลา

5) เปาหมาย ลดพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N)
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโค จํานวน 1,000 ไร เกษตรกร
รวมโครงการ 1,000 ราย ( รายละ 1 ไร )

6) วิธีดําเนินการ 1) การคัดเลือกพ้ืนท่ี ใชขอมูลพ้ืนท่ีทํานาขาวไมเหมาะสมท่ีอยูในเปาหมาย
เขตเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อจํานวนท้ังสิ้น 14,947,692 ไร ให
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ขอความรวมมือเกษตรจังหวัด และเกษตรอําเภอ
คัดเลือกพ้ืนท่ีและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 1,000 ราย
ท้ังนี้ตองเปนเกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อหรือกระบือ และมีพ้ืนท่ีทํานาท่ี
จัดเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) ใหรวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาขาวไมเหมาะสมเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโค
รายละ 1 จัดสงรายชื่อใหศูนย/สถานีพัฒนาอาหารสัตว พิจารณาจัดทําแผน
ปลูกพืชอาหารสัตวสําหรับเกษตรกรแตละราย
2) ศูนยวิจัย/สถานีพัฒนาอาหารสัตว จัดหาทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง 1
สําหรับปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไร/ราย ( ทอนพันธุอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร )
3) สนับสนุนการเตรียมดิน ปุยเคมี เพ่ือลดภาระและคาใชจาย และเปน
แรงจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการทํานาขาวมาปลูกพืชอาหารสัตว
4) ถายทอดความรูใหเกษตรกร และจัดทําคูมือการผลิตการจัดการและการ
ใชประโยชนพืชอาหารสัตว

7) ผลผลิตและผลลัพธ - พ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว ไดมีการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว
เพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 1,000 ไร
- ลดปริมาณการผลิตสินคาขาวท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอยหรือไม
เหมาะสม และไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนตอการผลิต

10) งบประมาณ เปนเงิน 2,322,000 บาท
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5. งบประมาณ เปนเงิน 63,667,300 บาท
5.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 61,345,200 บาท

- กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ 19,101,000 บาท
- กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคนม 39,894,900 บาท
- กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจสุกร 2,349,300 บาท

5.2 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม
- กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชอาหารสตัวฯ 2,322,000 บาท

6. ผลผลิตของโครงการ (Output)
6.1 เกษตรกรท่ีเลี้ยง โคเนื้อ โคนม สุกร ไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนการผลิต

จํานวน 20,130 ราย
6.2 พ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว ไดมีการปรับเปลี่ยนเปนปลูกหญา จํานวน 1,000 ไร

7. ผลลพัธของโครงการ (Out come)
7.1 สินคาโคเนื้อ โคนม และสุกร มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคลองกับความตองการ

ภายในประเทศ และสามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศ
7.2 ราคาสินคาโคเนื้อ โคนม และสุกร มีเสถียรภาพ และเกษตรกรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน


