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เกษตรกรได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรรมถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
กิจกรรมสั ตว์เล็ก – สั ตว์ปีก (โครงการพัฒนาการเลีย้ งแพะนม)

1. หลักการและเหตุผล
เกษตรกรมีการเลี้ ยงแพะนม จานวนมากขึ้นทัว่ ประเทศในปี 2554 มีแพะนม รวม 33,363 ตัวเกษตรกร รวม 1,914 ราย ได้แก่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรุ งเทพมหานคร และในจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดต่างๆจากการสารวจเบื้องต้น มีน้ านมดิบทัว่ ประเทศ ประมาณ 4,000 – 5,000 กก./วัน คิดเป็ นน้ านมแพะประมาณ
ประมาณ 1,825 ตัน/ปี คิดเป็ นมูลค่าน้ านมดิบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท/ปี ส่ วนน้ านมแพะพาสเจอร์ ไรซ์ประมาณกว่า 300 ล้านบาท/ปี และเครื่ องสาอางที่ทาจากน้ านม
แพะอีก 200 ล้าน/ปี เนื่องจากลงทุนต่ากว่าการเลี้ยงโคนมมาก เลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็กได้ ราคาน้ านมแพะ 40-50 บาท/กก. (ส่ วนน้ านมโคประมาณ 18 บาท/กก.) น้ า นม
แพะแปรรู ปพาสเจอร์ ไรซ์ราคาสู งมากเป็ น 100-120 บาท/กก.เป็ นที่ ตอ้ งการในตลาดอาหารสุ ข ภาพและผลิ ตได้ไ ม่พ อ แม้ว่า ส่ วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีก ารเลี้ ย ง
ระดับ ต่า – ปานกลาง ยังไม่ได้เป็ นมาตรฐานฟาร์ ม (GAP) และในการแปรรู ปน้ านมยังไม่ได้รับมาตรฐานการแปรรู ป เช่ น อ.ย. เป็ นต้น ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการ
พัฒนาการเลี้ยงแพะนม ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงถูกต้องตามหลักวิชาการ แปรรู ปน้ านมที่ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค มีฐานข้อมูลด้านเกษตรกรแกน
นา/ตัวอย่างที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดจนมีขอ้ มูลด้านการผลิตและการตลาดที่เป็ นปั จจุบนั จากพื้นที่จงั หวัดต่างๆที่จะใช้เป็ นประโยชน์ในการการวางแผนพัฒนาแพะนม แก่
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ นอกจากนั้นนโยบายของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสาคัญยุทธศาสตร์ พฒั นาสิ นค้าเกษตรเป็ นรายชนิดปศุสัตว์ที่
มีแพะนมด้วย (Commodity Based) ที่กาหนดไว้แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2555 – 2558
2. เป้าประสงค์
1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ มแพะนม และแก้ไขปั ญหาการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกร
2 เพื่อพัฒนาฟาร์ มแพะนมตัวอย่าง เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบการผลิต การตลาดแพะนมและน้ านมแพะของเกษตรกร

3. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ (KPI)
3.1 ตัวชี้วดั เชิงปริ มาณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ (ด้านแพะนม) จานวน 10 ราย/จังหวัด
3.2 ตัวชี้วดั เชิงเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่การได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70%

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
4.1 กิจกรรมจัดทาข้อ มูล การผลิต – การตลาดการเลี้ยงแพะนม
- ศวท. ร่ วมกับ สนง.ปศจ.ในพื้นที่ดาเนินการ สารวจ จัดทาฐานข้อมูลการผลิต การแปรรู ป และการตลาด
- ศวท. ร่ วมกับ สนง.ปศจ. สารวจฟาร์ มแพะนมเป็ นรายฟาร์ มเทียบกับ มาตรฐานการเลี้ ยงแพะนมให้ค ะแนนการประเมินฟาร์ ม ให้คาแนะนาทาง
วิชาการ เพื่อปรับปรุ งฟาร์ มแพะนม เข้าร่ วมฟาร์ มมาตรฐาน และการแปรรู ปน้ านมที่ถูกวิธี
4.2 กิจกรรมจัดทาฟาร์ มสาธิ ตเลี้ยงแพะนม
- สนง.ปศจ. คัดเลือกฟาร์มแพะนมปรับปรุ งเป็ นฟาร์ มตัวอย่าง และสนับสนุน วัสดุเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.3 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
- สนง.ปศจ. 5 แห่ง จัดอบรมเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมอยูแ่ ล้วและผูส้ นใจด้านการเลี้ยงและการแปรรู ปน้ านมแพะ รวมเกษตรกร 150 ราย
4.4 ศวท.ทับกวางจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการเพิ่มคุณภาพน้ านมแพะ การตรวจสอบ และแปรรู ปน้ านมแพะ แก่เกษตรกร 30 ราย นาน 2 วัน
4.5 กรมปศุสัตว์ (สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์) มอบหมายให้สถานี พฒั นาอาหารสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับ ศวท.ทับกวาง ดาเนิ นงานกิ จกรรมฟาร์ มสาธิ ตด้าน
จัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์สาหรับแพะนม/แพะเนื้ อ การติดตามแนะนาด้านวิชาการและแก้ปัญหาด้านอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะในจังหวัด
สุ พรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยให้สถานีพฒั นาอาหารสัตว์สุพรรณบุรีเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก ศวท.ทับกวาง จานวน 60,000 บาท (เบิกต่างสานัก)
4.6 กิจกรรมติดตามประเมินผล โดย ส.ส.ส.ร่ วมกับ ศวท. ดาเนิ นการติดตามประเมินผลโครงการเป็ นระยะ ได้แก่ จัดชี้ แจงโครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการในช่วง
ต้นปี งบประมาณและติดตาม ประเมินผล ในช่วงกลางปี งบประมาณ และ ปลายปี งบประมาณ
4.7 ให้ทุ ก หน่ ว ยงานสรุ ป ข้อ มูล สถานการณ์ แ พะนมในพื้ น ที่ ได้แ ก่ กลุ ่ ม /ชมรม/เครื อ ข่า ย ฟาร์ ม สาธิ ต ฟาร์ ม ปลอดโรค ฟาร์ ม มาตรฐาน ฟาร์ ม
กระจายพันธุ์ องค์ความรู ้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ข้อมูลการตลาด – ราคา (พันธุ์สัตว์/ผลิ ตภัณฑ์จากนมแพะประเภทต่างๆ) ปริ มาณน้ านมแพะที่ผลิ ตได้ต่อ
วัน (รายฟาร์ ม) เป็ นต้น ขึ้ นเผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ข องหน่ วยงาน
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