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เกษตรกรได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
กิจกรรมสั ตว์เล็ก – สั ตว์ปีก (โครงการพัฒนาเครือข่ ายการผลิตและการตลาดแพะ)

หลักการและเหตุผล

แพะเป็ นสัต ว์เ ศรษฐกิ จ ที ่ สาคัญ ของประเทศไทย ตามสถิ ติ ข องศูน ย์ส ารสนเทศ กรมปศุ ส ัต ว์ ปี 2554 พบว่า มี จานวนแพะ รวม 427,567 ตัว
เกษตรกร รวม 41,582 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่ สานักงานปศุสัตว์เขต 6 จานวน 30,564 ตัว เกษตรกร 799 ราย สานักงานปศุสัตว์เขต 7 จานวน 79,747 ตัว เกษตรกร
รวม 1,778 ราย สานักงานปศุสัตว์เขต 8 จานวน 53,001 ตัว เกษตรกร รวม 4,672 ราย สานัก งานปศุสัตว์เขต 9 จานวน 169,927 ตั ว เกษตรกร 30,595
ราย เป็ นต้น สภาพการเลี้ยงการผลิตทัว่ ไป ส่ วนใหญ่เป็ นอาชีพรอง – อาชีพเสริ ม ผสมผสานกับกิจกรรมการเกษตรอื่นในครัวเรื อน การจัดการฟาร์ มส่ วนใหญ่ยงั ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ผลผลิตยังไม่สูงเท่าที่ควร นอกจากนั้น มีฟาร์ มสาธิ ตที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวนน้อยมาก การรวมกลุ่มน้อย มีเครื อข่า ยหรื อ
ชมรมการผลิ ตและการตลาดแพะที่ยงั ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล เทคโนโลยีการผลิ ต ข้อมูลด้านการตลาด รวมถึ งด้านความต้องการ และราคา
ในส่ วนหน่ วยงานของกรมปศุ สัตว์เองโดยเฉพาะสานักงานปศุ สัตว์จงั หวัดและศูนย์วิจยั และถ่ ายทอดเทคโนโลยี มี ขอ้ มูล เครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งที่ ย งั ไม่ชดั เจน
มีฟาร์ มเกษตรกรต้นแบบหรื อเกษตรกรสาธิ ตไม่เพียงพอ ตลอดจนข้อมูลการจัดการฟาร์ มและข้อมูลสมรรถภาพการผลิตแพะในระดับฟาร์ มของเกษตรกรยังมีนอ้ ย
นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ ห้ค วามสาคัญ ในการส่ ง เสริ ม พัฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่า ยของสถาบัน เกษตรกรและเกษตรกรให้เ ข้ม แข็ง
สามารถแลกเปลี่ ย นพึ่ ง พากัน เองได้ใ นด้า นวิช าการ การจัด การเรี ย นรู ้ การตลาด ประกอบกับ นโยบายของรัฐ มนตรี ว ่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดให้แพะเนื้ อและแพะนมเป็ นสิ นค้าสาคัญตามยุทธศาสตร์ สินค้าเกษตรเป็ นรายชนิ ดปศุ สัตว์ ตามแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารกระทรวงเกษตรฯ พ.ศ.2555 –2558 ด้วย
อี ก ทั้ง ยุท ธศาสตร์ แ พะ ปี 2555 – 2559 มี ป ระเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ มุ่ง ด้า นการสร้ า งและพัฒนาเครื อ ข่า ยด้า นปศุ สัต ว์ใ ห้เ ข้ม แข็ง ด้วย ดัง นั้น จึงจาเป็ นดาเนิ นการ
โครงการนี้ เพื่อการพัฒนาการผลิ ตแพะในระดับฟาร์ มเกษตรกรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
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เป้าประสงค์

3.

เพื่อสารวจข้อมูลและการขับเคลื่อนเครื อข่ายการผลิต – การตลาดแพะในลักษณะกลุ่ม/ชมรม/เครื อข่าย ระดับกลุ่มจังหวัดและระหว่างจังหวัดให้มี
ความเข้มแข็ง
2.2 เพื่อพัฒนาฟาร์ มเกษตรกรแกนนา และเกษตรกรเครื อข่ายด้านการผลิต การตลาดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร
2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ระบบการผลิต การตลาดแพะของฟาร์มเกษตรกร
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ (KPI)
2.1

3.1 ตัวชี้วดั เชิงปริ มาณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ (ด้านแพะ) จานวน 30 ราย
3.2 ตัวชี้วดั เชิงเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70%
4.

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
5.1
5.2

สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์ (ส.ส.ส.) ร่ วมจัดทาโครงการ แผนปฏิบตั ิงาน กับหน่วยงานภูมิภาค
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมายดาเนินการ
5.2.1 สารวจข้อมูลการผลิตการตลาดของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะในพื้นที่
5.2.2 จัดทาเครื อข่ายผูผ้ ลิ ต – การตลาดแพะในจังหวัด โดยดาเนิ นการประชุ มสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและการตลาด รวบรวมรายชื่ อ
เกษตรกร ข้อมูลการผลิตการตลาดของเกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้อง ปี ละ 2 ครั้ง
5.2.3 คัดเลือกฟาร์ มเกษตรกรที่มีสภาพการผลิตระดับปานกลางขึ้นไป เป็ นฟาร์ มเกษตรกรแกนนา พร้อมให้มีฟาร์ มเกษตรกรเครื อข่าย
5.2.4 อบรมเกษตรกรและพัฒนาเครื อข่ายกับเกษตรกรแกนนา เกษตรกรเครื อข่ายและเกษตรกรที่สนใจจังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 30 ราย รวม 60 ราย
5.3 ศูนย์วจิ ยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่ วมกับสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด ดาเนินการกิจกรรมดังนี้
5.3.1 วิเคราะห์ศกั ยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร รวมมือกับสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
5.3.2 ติดตาม ประเมินผลในด้านศักยภาพการพัฒนาเครื อข่าย การผลิต การตลาด และการเรี ยนรู ้ ทั้งภายในเครื อข่ายย่อย ระหว่างเครื อข่าย และ
ผูเ้ กี่ยวข้องในเขตจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต

5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ - เกษตรกรและผูเ้ กี่ ยวข้องประมวลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและพัฒนาเครื อข่ายการผลิตและการตลาดในเขต
พื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขตและ ศวท. ละ 1 ครั้ง
สนง.ปศข. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ พฒั นาแพะระดับเขตปี 2555-2559 และจัดทาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาแพะระดับเขต ปี งบ.2556 โดยบูรณา
การหน่วยงานในพื้นที่เขตมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเป้ าหมายที่กาหนด
สนง.ปศจ.จัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ ฒั นาแพะระดับจังหวัดปี 2555-2559 และจัดทาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาแพะระดับจังหวัด ปี งบ.2556
โดยบูรณาการหน่ วยงานในพื้นที่และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเป้ าหมายที่กาหนด
ให้ทุกหน่ วยงานสรุ ปข้อมูล สถานการณ์ แพะในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่ ม /ชมรม/เครื อข่า ย ฟาร์ ม สาธิ ต ฟาร์ มปลอดโรค ฟาร์ มมาตรฐาน
ฟาร์ มกระจายพันธุ์แพะ องค์ความรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ข้อมูลการตลาด – ราคา (พันธุ์สัตว์/ผลิ ตภัณฑ์/สัตว์มีชีวิตเพื่อบริ โภค) เป็ นต้น
ขึ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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