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บทที่ 1 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  

จังหวัดอางทอง 

 

1. การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของ เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก 

(นกกระทา)  จังหวัดอางทอง 

1) การวิเคราะหตามระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัต วปก  

(นกกระทา) จังหวัดอางทอง 

จากผลการตอบแบบสอบถามพบวา กลุมผูประกอบการประกอบอาชีพเลี้ยงนก

กระทา แบงออกเปน 2 กลุมใหญ โดยกลุมแรก เปนผูประกอบการรายยอย โดยจะทําการผลิตไขนก

กระทาปอนใหแกโรงงานอุตสาหกรรมญ่ีปุนเพื่อแปรรูป และอีกสวนหน่ึงสงเปนไขดิ บและไขตม

จําหนายใหกับตลาดในประเทศ รวมทั้งมีการจําหนายในรูปพอพันธุแมพันธุดวย สวนกลุมที่สอง

เปนผูประกอบการรายใหญซึ่งมีการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร โดยสินคาหลักที่ทําการผลิต คือ 

ไขนกกระทา 

ในชวงกอนเกิดเหตุการณโรคไขหวัดนก ผูประกอบการเลี้ยงนกกระทาส ามารถผลิต

ไขนกกระทาไดประมาณ 400,000 – 500,000 ฟองตอวัน แตหลังจากเกิดเหตุการณโรคไขหวัดนก 

ผูประกอบการสามารถผลิตไขนกกระทาไดประมาณ 200,000 กวาฟองเทาน้ัน 

การวิเคราะหตามระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก          

(นกกระทา) จังหวัดอางทองจะพิจารณาปจจัยแวดลอมทั้ง 4 ดาน คือ ปจจัยการผลิตในประเทศ อุป

สงคในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ และยุทธการ โครงสราง และ

สภาพการแขงขันในประเทศดังนี้  

2) ปจจั ยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก            

(นกกระทา)  จังหวัดอางทอง 

 จาํนวนแรงงานท้ังหมด (คน) 

 จํานวนแรงงานของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา ) 

ของเกษตรกรรายยอยโดยเฉลี่ยตลอดป พ .ศ. 2546 มีจํานวนแรงงานทั้งหมด 10 คน โดยแบง

ออกเปนฝายบริหารโดยเฉลี่ย 2 คน และฝายผลิตโดยเฉลี่ย 8 คน  

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  จ.อางทอง : กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

-2- 

 สัดสวนของแรงงาน 

 แรงงานที่ใชในเครือขายโดยสวนใหญเปนคนที่อยูในครอบครัวอยูแลว  เพราะ

เปนธุรกิจที่ไมตองใชแรงงานมาก โดยสัดสวนแรงงานของผูผลิตรายยอยเปนแรงงานในจังหวัดรอย

ละ 80 และที่เหลือรอยละ 20 เปนแรงงานตางจังหวัด และมีบางแหงที่มีการใชแรงงานตางดาว 

 การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ 

 อาหารนกโดยสวนใหญเปนอาหารสาํเร็จรูป โดยซือ้จากตัวแทนจําหนายขาย

อาหารสัตวที่เปนผลิตภัณฑในเครือซีพีเปนสวนใหญ โดยซื้อจากภายในจังหวัด รอยละ  50  และที่

เหลือมาจากตางจังหวัดรอยละ  50  สําหรับสวนผสมที่นํามาเปนอาหา รสัตว เชน ขาวโพดมาจาก

ลพบุรี สระบุรี และอยุธยา ฯลฯ 

 การลงทุนตอหนวยในการจัดหาแมพันธุ หากพิจารณาราคานกที่ใชเปนแมพันธุ

จะตกทีต่วัละ 10-12 บาท (แตสามารถขายคืนได 7-8  บาทเมื่อปลดระวาง ) โดยนกที่เลี้ยงจะใช

ระยะเวลาในการเลี้ยง  20  วันจึงใหไข โดยเสียค าอาหารตอตัวกอนที่จะใหไขประมาณ 5-6 บาท 

ดังน้ันตนทุนในการเลี้ยงตอตัวอยูที่ประมาณ 16 บาท การกินอาหารมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ พันธุ

ของนก และขนาดของนก รวมทั้งคุณภาพอาหารดวย ถานกมีนํ้าหนักมากเกินไปจะไมเหมาะกับการ

ใหไข แตถาผอมเกินไปจะไมสมบูรณและให ไขที่ไมสมบูรณการ เลี้ยงนกขั้นตํ่าอยางนอยควรเลี้ยง

เร่ิมตนที่ 3,000 ตัว แตถาเลี้ยงเพื่อใหคุมทุนเร็วควรเลี้ยงที่ 5,000 ตัว และถาหากหาตนทนุของนกที่

เลี้ยง 5,000 จะเสียคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ 215,000 บาท 

 โดยเกษตรกรรายหน่ึงเลี้ยงไดสูงสุดประมาณ 10,000 ตัว แตถาคํานึงถึงคุณภาพ

ก็ประมาณ 7,000 - 8,000 ตัว 

 ความเพียงพอของทรัพยากร 

 ยังคงมีปญหาในเร่ืองการขาดแคลนทรัพยากรตาง ๆ ดังนี้ 

1. การขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตรในหนวยงานของรัฐ ดานการวิจัย

และพัฒนาสายพันธุนกกระทาใหมๆ และวิจัยอาหารสัตวที่เหมะสมแกนกกระท า รวมทั้งยังมีความ

ลาชาในการตรวจโรคตางๆของสัตว   

2. การขาดบุคลากรดานเทคนิคในการผลิตเคร่ืองจักรที่ทันสมัย เนื่องจากใน

ปจจุบันตองมีการนําเขาเคร่ืองจักรจากตางประเทศเปนจํานวนมากเพราะมีคุณภาพดีกวา แตก็มีราคา

สูงเชนกัน ดังน้ันเราควรสงเสริมใหสามารถผลิตเคร่ื องจักรที่มีคุณภาพในประเทศไทยก็จะทําให

ผูประกอบการมีตนทุนในการผลิตที่ตํ่า  

3. การขาดแคลนแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงเนื่องจากการเลี้ยงนก

กระทาตองใชความละเอียดและความชํานาญในการเลี้ยง ซึ่งเนื่องจากไดรับคาแรงตํ่าจึงทําใหขาด

แคลนแรงงานวัยหนุมสาว ดังน้ันแรง งานที่เลี้ยงไขนกกระทาสวนใหญจะเปนแรงงานเด็กและ

คนชรา 
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 แหลงท่ีมาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

 แหลงที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไดจากสถานประกอบการ

ใกลเคียง  โดยเครือขายผูเลี้ยงนกกระทาจะมีการรวมกลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ความชํานาญ

และเทคโนโลยใีนกา รผลิต และมีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนพาณิชยจังหวัด  

หรืออุตสาหกรรมจังหวัดในการใหความรูเกี่ยวกับการแปรรูป รวมทั้งไดรับการฝกอบรมจาก

ภาคเอกชน 

 

 เทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ 

 ผูประกอบการใชเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเปนสวนใหญ โดยนํา

เทคโนโลยีตางๆมาใชในการประกอบการเพื่อลดตนทุนการผลิตใหตํ่า อาทิเชน 

 เนนการบริหารจัดการ โดยการจูงใจแรงงานใหมสีวนรวมในการลงทนุโดย

แทนที่จะจางแรงงานเปนเงินเดือน ก็จางแรงงานโดยถาหากสามารถทําใหนกกระทาผลิตไขไดมาก ก็

จะทําใหแรงงานไดรับคาจางเพิ่ม แตถาสามารถ ผลิตไขนกกระทาไดลดลงก็จะไดรับคาแรงลดลง

เชนกัน ซึ่งแรงงานก็จะใหการเอาใจใสและทุมเทแรงกายแรงใจในการเลี้ยงมากขึ้น 

 เปลี่ยนวิธีการขุนอาหาร ซึ่งใหแคคร้ังเดียวแทนที่จะใหอาหารแกนกกระทา 2 

คร้ัง หรือ 3 คร้ัง เพื่อที่จะสามารถเอาเวลาในการใหอาหารหรือเอาแรงงา นสวนน้ีไปใชในการเลี้ยง

นกเพิม่จะดี 

 การใชรางใหเหมาะกับโรงเรือน โดยใชใหเหมาะสมกับจํานวนนก รวมทั้งตองมี

การเอาใจใสในคุณภาพอาหาร 

 การใชระบบน้ําไหลในโรงเรือน  (การใหนํ้าโดยใหนํ้าไหลไปเร่ือยๆ โดย

อัตโนมัติซึ่งจะทําใหนํ้าไมเกาและไมตองลาง ) เพื่อที่นํ้าจะได ไมเกาและเปนการประหยัดแรงงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น   

 ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตที่ผูประกอบการสวนใหญใชคือ การพยายามที่จะลด

ตนทุนการผลิตใหตํ่าที่สุด 

 ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิต 

 เปนเทคโนโลยีที่มีความซับซอนปานกลาง เนื่องจากการแปรรูปไขนกกระทา

ผูผลิตตองมีการใชเคร่ืองจักรมาใชในการผลิตดวย 

 การปรับปรุงเทคโนโลยี (ตั้งแตป พ.ศ.2544)  

 กําลังเตรียมการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ตั้งแตป พ.ศ.2544) 

 ผูประกอบการรายยอยกําลังเตรียมการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  
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 ลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

 ผูประกอบการรายยอยกําลังเตรียมการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ แต

ผูประกอบการรายใหญมีการพัฒนาสินคาไขนกกระทา โดยแปรรูปเปนไขปรุงรส เชนไขรส

ช็อกโกแลต ไขเยี่ยวมา ไขพะโล เปนตน เพราะนอกจากจะไดรายไดเพิ่มเติมแลว ยังเปนการ

ประชาสัมพันธให ผูบริโภครูจักมากขึ้นอีกดวย เชน การขายใหกับบริษัทการบินไทย หรือการออก

รานในจังหวัด โดยในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมผูประกอบการจะเนนเร่ืองภาพลักษณของสินคา 

 เงินทุนและการบริหารการเงิน 

 เงินทุนและการบริหารการเงิน ไดแบงเปน 5 สวน คือ  การจัดทําระบบบัญชี  

แหลงเงินทุนในการดําเนินงาน  การกูยืมเงินจากธนาคาร  การลงทุนในเคร่ืองจักรอุปกรณและ

โรงงาน และการลงทุนเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ 

1. การจัดทําระบบบัญชี  สวนใหญมีการจัดทําระบบบัญชี  โดยจัดทําเปนบัญชี

กระแสเงินสด บัญชีซื้อขาย และบัญชีเจาหน้ี 

2. แหลงเงนิทุนในการดําเนินงาน  สวนใหญมแีหลงเงนิทนุมาจากทนุสวนตัว 

รวมทั้งจากครอบครัว เพื่อน และการรวมกลุมของชุมชน รองลงมาคือ การกูยืมจากธนาคารและ

ผูขายวัตถุดิบ (ในรูปแบบของการเลื่อนการชําระเงิน) 

3. การกูยืมเงินจากธนาคาร  สวนใหญเคยมีการกูยืมเงินทุนจากธนาคารโดย

ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารที่เกษตรกรกูยืมเงินมากที่สุด โดยอุปสรรคและปญหาในการกูยืมเงิน

น้ันมีปานกลางคอนขางนอยโดยที่อัตราการกูยืมอยูที่ รอยละ 7 ถึง 15 ตอป จํานวนเงินที่กูยืมอยูที่

ประมาณ 300,000 บาท 

4. การลงทุนในเคร่ืองจักรอุปกรณและโรงงาน  สวนใหญเคยหรือกําลังที่ จะ

เตรียมการลงทุน โดยแหลงเงินทุนไดมาจากเงินของตัวเอง และธนาคารพาณิชย 

5. การลงทุนเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ   สวนใหญ

ไมมีการลงทุนเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 ปญหาดานการผลิต 

1. ปญหาดานการจัดหาวัตถุดิบ สวนใหญมาจากวัตถุดิบราคาแพง วิธีการ

แกปญหาวัตถุดิบราคาแพง กระทําโดยสงเสริมใหมีการเพาะปลูกพืชที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร

สัตวมากขึ้น และสงเสริมการเลี้ยงมากขึ้น 

2. ปญหาดานแรงงาน สวนใหญเปนปญหาดานแรงงานขาดความชํานาญใน

การเลี้ยง  เนื่องจากการเลี้ยงนกกระทาเปนงานที่ตองใชความละเอียดในการดูแล เ ปนงานที่ทํางาน

ไมเปนเวลาและประกอบกับอัตราคาจางแรงงานที่ตํ่าเกินไป ทําใหแรงงานสวนใหญนิยมทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรมมากกวา เพราะเหนื่อยนอยกวา และมีเวลาทํางานกําหนดอยางชัดเจนตายตัว 

อีกทั้งยังไดรับอัตราคาจางแรงงานที่มากกวา  วิธีการแกปญหาอัตราคาจางแรงง านที่ตํ่าเกินไป 
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กระทําโดยยกเลิกการใหคาจางเปนเงินเดือนแกแรงงาน แตใหคาจางเปนสวนแบงจากการผลิต โดย

หากแรงงานสามารถผลิตไดมาก ก็จะไดรับคาจางมาก แตหากแรงงานสามารถผลิตไดนอยก็จะ

ไดรับคาจางตํ่าเชนกัน ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหแรงงานมีสวนรวมในการลงทุนแล ะแรงงานก็จะมี

ประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น 

 ปญหาดานการเงิน 

ปญหาดานปริมาณเงินทุน สวนใหญมาจากมีเงินทุนสวนตัวจํากัด วิธีการ

แกปญหาเงินทุนสวนตัวจํากัด กระทําโดยขอกูยืมจากสถาบันการเงิน เชนธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ซึ่ งสามารถที่จะนําใบสั่งซื้อจาก

ตางประเทศมาเปนหลักประกันในการกูยืมได แตผูประกอบการตองการเรียนรูวิธีการเขียน

โครงการกูเงินเพื่อใหผานการพิจารณาของธนาคา ร จึงตองการขอความรวมมือจาก

สถาบันการศึกษาที่จะมาใหความรูแกผูประกอบการดวย 

 ปญหาดานเทคโนโลยี 

 สวนใหญเกิดจากเคร่ืองจักรอุปกรณมีราคาแพงเกินไป และขาดแคลนเคร่ืองจักร

อุปกรณที่มีคุณภาพ และเคร่ืองจักร วิธีการแกปญหาขาดแคลนเคร่ืองจักรอุปกรณที่มีคุณภาพ 

กระทําโดยการสงเสริมใหมีการผลิตเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพใชเองภายในประเทศเพื่อขจัดปญหา

เคร่ืองจักรมีราคาแพงเกินไป รวมทั้งมีการสนับสนุนใหหนวยงานภาคเอกชนทําการศึกษาและผลิต

เคร่ืองจักรที่มีประโยชนในการผลิต หรือการพยายามผลิตใชประกอบดัดแปลงใชเอง แกปญหา

อุปกรณมีราคาแพงเกินไป โดยหนวยงานภาครัฐควรเขามาสงเสริม 

3) อุปสงคในประเทศของวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา ) จังหวัด

อางทอง  

 ยอดขายในแตละป 

 สวนที่เปนของผูประกอบการในจังหวัดอางทองทั้งหมดในชวงกอนที่จะไขหวัด

นกระบาดจะมียอดขายเฉลี่ยที่  900,000 ฟองตอวัน สําหรับในปจจุบัน  (2548 ) อยูที่ประมาณ 

450,000  ฟองตอวัน  โดยยอดขายในป พ.ศ.2544 2545 และ 2546 มี ยอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 10  

 ยอดขายผลิตภัณฑหลักในจังหวัด ตั้งแตป 2544 เปนตนมา 

 ยอดขายผลิตภัณฑหลักคือยอดขายจากไขตมและไขดิบ น้ันในป พ .ศ.2544   

2545 และ 2546 จะมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 แตหลังจากป 2547 ทีไ่ขหวัดนก

ระบาดทําใหยอดขายลดลงมาประมาณรอยละ 50 
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4) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศของเครือขาย วิสาหกิจการผลิตและ

แปรรูปสัตวปก (นกกระทา) จังหวัดอางทอง 

 ความชวยเหลือท่ีไดรับจากผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย 

 สวนใหญไดรับการชวยเหลอืในกจิกรรมการตลาด การพฒันากระบวนการผ ลติ 

การรับและจัดสรรยอดสั่งซื้อ การพัฒนากระบวนการผลิต การหาวัตถุดิบ  และการหาอุปกรณและ

เคร่ืองจักร  

 เครือขายและความเชื่อมโยง 

1. ความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันกับสถานประกอบการอ่ืนๆในเครือขาย

วิสาหกิจเดียวกัน ดานกิจกรรมการตลาด ดานการรับและจัดสรรยอดสั่งซื้อ ดานกระบวนการผลติ 

ดานการหาวัตถุดิบ ดานการหาอุปกรณและเคร่ืองจักร สวนใหญมีความรวมมือกัน 

2. การแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการอ่ืน สวนใหญมีการแบง

ยอดการสั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการอ่ืน โดยในสวนที่มีการแบงยอดการสั่งซื้อสินคาน้ันมี

ปริมาณของการแบงยอดการสั่งซื้อสินคาเพิ่มจํานวนมากขึ้น 

3. ไดรับการแบงยอดสั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการอ่ืน สวนใหญไดรับ

การแบงยอดสั่งซื่อสินคาจากสถานประกอบการอ่ืน โดยสวนที่ไดรับการแบงยอดสั่งซื้อสินคาจาก

สถานประกอบการอ่ืนนั้นมีปริมาณของการแบงยอดการสั่งซื้อสินคาเพิ่มจํานวนมากขึ้น 

 เครือขายวิสาหกิจ 

ความเกี่ยวเน่ืองของธุรกิจตนนํ้าและปลายนํ้า  

 

 อาหารสัตว ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลือง ปลาปน รํา ปลายขาว  จังหวัดที่เกี่ยวเน่ือง

ไดแก อางทอง ลพบุรี  สิงหบุรี  อยุธยา  สุพรรณบุรี  ชัยนาท  นทบุรี  ปทุมธานี 

อุตสาหกรรมตนนํ้า 

 การสรางอาคารโรงเรือนจังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองไดแก อางทอง ลพบุรี  สิงหบุรี  

อยุธยา 

 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการปอกไข  มีทั้งการนําเขาจากตางประเทศคือญ่ีปุน  

และสั่งซื้อมาจากกรุงเทพฯ 

 วัคซีนยาจังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองคือ จังหวัดอางทองและกรุงเทพฯ 

 

 พอพันธุ แมพันธุ  จังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองไดแก ลพบุรี  สิงหบุรี  อยุธยา  สุพรรณบุรี  

ชัยนาท  นนทบุรี  ปทุมธานี  กรุงเทพฯ  นครปฐม  ราชบุรี  พิษณุโลก  กําแพงเพชร  พิจิตร  

(อุทัยธานี  กําลังเร่ิม)  อุบลราชธานี  ขอนแกน  นครราชสีมา  ตราด  ชลบุรี  นครนายก 

อุตสาหกรรมปลายนํ้า 

 ไขนกกระทาตมสุก  จังหวัดที่เกี่ยวเน่ือง คือ สงเขาโรงงานของญ่ีปุนในจังหวัด

อางทองที่ทําการสงออก  
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 ไขนกกระทาปรุงสําเร็จ จังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองคือ จังหวัดอางทองและกรุงเทพฯ 

 การบรรจุภัณฑ และเคร่ืองมือที่ใชในการบรรจุภัณฑ จังหวัดที่เกี่ยวเน่ือง คือ 

กรุงเทพฯ 

 ตลาดกลาง และพอคาคนกลาง จังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองคือ จังหวัดอางทองและ

กรุงเทพฯ 

 มูลนก ที่ใชเปนอาหารปลาและนําไปทําปุยจังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองไดแก อางทอง 

ลพบุรี  สิงหบุรี  อยุธยา  สุพรรณบุรี   

 การพัฒนาธุรกิจ 

 การพัฒนาธุรกิจ ไดมีการพิจารณาดังน้ี 

1. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมมีการขอคําแนะนํา

จากหนวยงานเอกชนหรือบริษัทที่ปรึกษา ผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ

เปนบางคร้ัง แตไมเคยขอคําแนะนําจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันการศึกษา 

2. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหกา รอบรมในดานตางๆ  สวน

ใหญขอคําแนะนําในดานการตลาด การบริหารธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ  การฝกอบรมดานทักษะ

และเทคโนโลยี การบัญชีและการเงิน และบริการดานกฎหมายเปนบางคร้ัง 

 ปญหาอันเน่ืองมาจากการติดตอหนวยราชการ 

 ปญหาสวนใหญที่เกิดจากการที่หนวยราชการไมเขาใจป ญหาอยางแทจริง จึงทํา

ใหไดรับความชวยเหลือไมทั่วถึง และแกปญหาไดไมตรงจุด  

5)  ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

และแปรรูปสัตวปก (นกกระทา) จังหวัดอางทอง 

 จํานวนผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย 

  มีกลุมผูประกอบการรายให ญอยู 2 กลุม ที่มีสมาชิกรวมอยูประมาณ 60 ราย ซึ่ง

กอนเกิดวิกฤตการณไขหวัดนกมีอยูประมาณ 200 ราย 

 การอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นของผลิตภัณฑ 

  สวนใหญแลวผลิตภัณฑไดอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น  อาทิเชนการนําเอาขาวโพด

และกระถนิมาเปนสวนผสมในอาหารสตัวทาํใหไขนกกร ะทามีสีเหลืองวิธีการตมไข  และดงไข

อยางไรจึงจะใหไขสีแดง  รวมทั้งวิธีการดูไขวาไขมีคุณภาพดีหรือไม  ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบ

ทอดกนัมา 

 การขายสินคาดวยตัวเอง 

 ผูประกอบการจะขายสินคาดวยตัวเอง   โดยสงขายใหกับพอคาคนกลางและ

โรงงานดวยตนเอง 
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 สภาวะการขาย 

 ดานราคา การกําหนดราคา  ในประเทศ  ตลาดปลายทางเปนผูกําหนดราคา สวน

ในตลาดตางประเทศ  ผูประกอบการในประเทศสามารถกําหนดราคาเองไดบาง  แตก็มีการตอรอง

ราคา  โดยก็ตองดูราคาคูแขงดวยวากําหนดราคาเทาไหร  ซึ่งบางทีขาดทุน  เพราะตามวัฏจักรของ

สินคาเกษตรที่ เมื่อผลผลิตมาก ราคาจะตก  ในปถัดมาก็จะเลี้ยงนอยราคาก็จะสูงขึ้น ซึ่งทาง

ผูประกอบการหาแกปญหาโดยมีหนวยงานของรัฐ  เชน  พาณิชยจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  เขา

มาชวยเร่ืองการแปรรูปโดยมีการวางแผนการผลิต  รวมทั้งมีการมีการติดตอกันระหวางสถาน

ประกอบการในเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)เพื่อชวยกันระบายสินคา 

 การใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับสินคาหลัก 

 สวนใหญไมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาด  มีการลดราคาตามตลาด  

และมีการเผยแพรผลิตภัณฑของตนเอง โดยมีการทําผลิตภัณฑใหมๆเพื่อจูงใจผูบ ริโภคใหรูจัก

สินคามากขึ้น  และมีการประชาสัมพันธโดยมีเวปไซตทางอินเตอรเนต  ซึ่งเปนเวปไซตที่หนวยงาน

ราชการทําให  ซึ่งสามารถรับการสั่งซื้อไขนกกระทาผานทางอินเตอรเนตได   

 รางวัลท่ีผลิตภัณฑเคยไดรับ 

 เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา ) ยังไมเคยไดรับ

รางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  

 การรูจักการรับรองมาตรฐาน 

 เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา ) รูจกัการรับรอง

มาตรฐานคือ  เคร่ืองหมายฮาราล  และเคร่ืองหมาย อย. 

 การเคยไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 ผูประกอบการวิสาหกิจนกกระทารายยอ ยยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  แต

ผูประกอบการรายใหญไดรับการรับรองมาตรฐาน จาก อย. ฮาราล แตยังไมไดรับ ISO 

 การไดรับการจดสิทธิบัตร 

 ผูประกอบการรายยอยยังไมมีผลิ ตภัณฑใดที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  แต

ผูประกอบการรายใหญไดจดสิทธิบัตรในเร่ืองไขปรุงรสเรียบรอยแลว 

 อัตราการผลิตสินคาเสีย  

 ในป พ .ศ.2544 2545 และ 2546 มีอัตราการผลิตสินคาเสียเทากับรอยละ 10 

เทากนัตลอด 

 อัตราการคืนสินคา  

 ในป พ.ศ.2544 2545 และ 2546 มีอัตราการคืนสินคาเทากับรอยละ 5 เทากัน

ตลอด 
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 ปญหาดานการตลาด 

 มีการตัดราคาและแยงลูกคากันบาง  เมื่อมีปริมาณการผลิตลนตลาด 

 ปญหาที่เกิดไขแตกเพียงไมกี่ฟอง ทําใหแมลงวันเขาไปวางไขทําใหไขที่เหลือ

ทั้งหมดตองเนาเสียไป โดยไขที่แตกน้ันเปนไขที่ไมไดมาตรฐาน เชน เปลือกบาง หรือมีลายไขนอย 

วิธีทางแก คือผูเลี้ยงควรจะคัดไขที่ไมไดมาตรฐานออกไปกอน 

 จากการพิจารณาขอเท็จจริงทางดานปจจัยการผลิตในประเทศ อุปสงคใน

ประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ และยุทธการ โครงสราง และสภาพการ

แขงขันในประเทศ ในกรณีของ เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา) จังหวัด

อางทอง ตามที่กลาวมาข างตน ประกอบกับเกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด ที่ระบุไวน้ันสามารถ

สรุปการใหคะแนนไดดังตารางที่ 1  ซึ่งแสดงวาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นก

กระทา ) โดยรวมเมื่อคํานึงถึง ปจจัยแวดลอมทั้ง 4 ดานของจังหวัดแลว มีศักยภาพในระดับปาน

กลาง โดยมีปจจัยก ารผลิตในประเทศอยูในระดับศักยภาพคอนขางสูง  มีอุปสงคในประเทศเปน

สภาพแวดลอมที่มีศักยภาพอยูในระดับสูง สวนอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศ 

และยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศ อยูในระดับศักยภาพปานกลาง  

 

ตารางท่ี 1  การใหคะแนนของระบบเ พชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก   

(นกกระทา) จังหวัดอางทอง 

 

ปจจัยท่ี รายการ คะแนนเฉลีย่ คะแนนเตม็ รอยละ 
ระดับ

ศักยภาพ 

1 ปจจัยการผลิตในประเทศ 28.5 44 64.77 คอนขางสูง 

2 อุปสงคในประเทศ 6 6 100 สูง 

3 
อุตสาหกรรมสนับสนุนและ

เกี่ยวเน่ืองในประเทศ 
24.5 50 49 

ปานกลาง 

4 
ยุทธการ โครงสราง และ

สภาพการแขงขันในประเทศ 
9.5 23 41.30 

ปานกลาง 

ภาพรวม 68.5 123 55.69 ปานกลาง 
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2. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูป

สัตวปก (นกกระทา)  จังหวัดอางทอง 

1)   จุดแข็ง และจุดออนท่ีเกิดจากปจจัยภายในองคกรของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

และแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  จังหวัดอางทอง 

 ปรัชญา แนวคิด และวัฒนธรรมของธุรกิจ 

  

1. มีการทํางานเปนทีมและมีความสามัคคีภายในกลุม   

จุดแข็ง 

2. ผูประกอบการมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาวะธุรกิจ ที่

เปลีย่นแปลงได 

 การบริหารจัดการธุรกิจ 

  

1 มีการแบงฝาย และแบงงานกันทําอยางเปนระบบ 

จุดแข็ง 

2 มีการใชหลักบริหารจัดการทางธุรกิจมาประยุกตใชกับการเลี้ยงนกกระทา

อยางครบวงจร   

3 มีการสรางแรงจูงใจทางการเงินแกแรงงานในการเพิ่มผลผลิต 

   

   ผูประกอบการราย ยอยบางคนไมมีหลักในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยยังคง

ใชวิธีการจัดการแบบด้ังเดิมทําใหไมสามารถเพิ่มผลผลิตได 

จุดออน 

 ภาพพจน และชื่อเสียงของธุรกิจ 

  จุดแข็ง 

  ผลผลิตไขนกกระทาเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับทางดานคุณภาพจาก

นานาประเทศทั้งจากในเอเชียและแถบยุโรป 

  จุดออน 

  ประชาชนทั่วไปยังฝงใจในเร่ืองไขหวัดนกจึงทําใหการบริโภคไขนกกระทา

อยูในระดับตํ่า  อีกทั้งความเชื่อในเร่ืองที่วาการบริโภคไขนกกระทาจะทําใหมีคลอเรสโตรอลสูง 

 เงินทุน 

  จุดแข็ง 

1. หากเปนการเลี้ยงในปจจุบันผูประกอบการยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนของ

ตนเองอยางเพยีงพอในการดําเนินกจิการ 

2. เปนการลงทุนที่ไมตองใชเงินมาก  เมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืน 
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จุดออน 

1. ถามีการขยายขนาดการผลิตใหใหญขึ้นจะขาดแคลนเงินทุน 

2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยยังไม

มีการปลอยเงินกูในการเลี้ยงนกกระทา  ทําใหผูเลี้ยงตองหาแหลงสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 

 แรงงาน 

  จุดแข็ง 

1. สามารถใชแรงงานเด็กและคนชราที่มีอัตราคาจางถูกกวาในการเลี้ยงนก

กระทาได 

2. เปนกิจการที่ไมตองใชแรงงานมาก  เนื่องจากอัตราสวนระหวางแรงงานที่

เลี้ยงนกกระทาตอนกกระทาเทากับ  1  ตอ  7,000  ตัว  ทําใหเจาของสา มารถทําการดูแลกิจการของ

ตนไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากกวาการใชแรงงานที่มาจากการจาง 

3. สามารถใชแรงงานที่มีคุณภาพดี  ราคาถูกจากการจางแรงงานจากตางดาว 

จุดออน 

1. ขาดแคลนแรงงานวัยหนุมสาวที่จะมาทําการเลี้ยงนกกระทา  ซึ่งแรงงาน

กลุมน้ีคอนขางจะมีประสิทธิภาพใ นการเลี้ยงดีกวาเด็กและคนชรา เนื่องจากงานประเภทนี้  ทํางาน

ไมเปนเวลา  ไมมีวันหยุด  ไมมีชุดเคร่ืองแบบในการทํางาน  และไดรับคาแรงจากการทํางานตํ่าเมื่อ

เทียบกับภาคอุตสาหกรรม  ทั้ง ๆ ที่เปนการทํางานที่หนักกวา   

2. หากใชแรงงานจางมาทําการเลี้ยง  แรงงานที่จางจะไม ทุมเทใหกับงาน

อยางเต็มที่เหมือนกับกรณีที่เจาของเปนผูเลี้ยงเอง 

3. แรงงานบางสวนขาดความรูความชํานาญ และเทคโนโลยใีนการเลีย้งนก

กระทา 

 วัตถุดิบ 

 จุดแข็ง 

1. การที่ใชพอพันธุแมพันธุในประเทศจะทําใหตนทุนในการเลี้ยงถูกกวาการ

นําเขาพอพันธุแมพันธุจากตางประเทศ 

2. การใชอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงจะทําใหผูประกอบการสามารถควบคุม

สารอาหารนกใหเหมาะสมมากกวาอาหารที่ปรุงเอง 

  จุดออน 

1. ขาดการสงเสริมการพัฒนาสายพันธุนกกระทาใหมๆ  จากหนวยงาน

ภาครัฐราคาสูง  อันเน่ืองมาจากวิกฤติโรคไขหวัดนกจึงสงผลใหผูผลิตอาหารนกลดการผลิตอาหาร

นกลง   

2. ราคาอาหารสัตวสูงขึ้น 
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3. ขาดแคลนบุคลากรที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตวที่จะสามารถเพิ่ม

ผลผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เทคโนโลยีในการผลิต 

 จุดแข็ง 

 สามารถดัดแปลงมาใชเคร่ืองจักรที่ไมตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซอนได  

ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการซื้อเคร่ืองจักรได 

 จุดออน 

1. เคร่ืองจักรเคร่ืองมืออุปกรณที่ผลิตในไทยมีคุณภาพสูตางประเทศยังไมได 

2. มีการนําเขาเคร่ืองจักรบางตัวที่ประเทศไทยไมสามารถผลิตเองได 

 ผลิตภัณฑ 

 จุดแข็ง 

1. ผลิตภัณฑไขนกกระทามีตลาดที่กวาง  เน่ืองจากทุกชาติ  ทุกศาสนา

สามารถบริโภคไขนกกระทาได 

2. มีการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑไขนกกระทาใหมๆ  โดยการผลิตไข

ปรุงรส  เชน  ไขรสชอคโกแลต  ไขเยี่ยวมา  ไขเค็ม  เปนตน   

 จุดออน 

1. ประชาชนยังมีความกังวลเร่ืองโรคไขหวัดนกจึงทําใหไมคอยบริโภคไข

นกกระทา 

2. ยังขาดแคลนความรูในการเก็บรักษาไขนกกระทาใหคง ความสดและมี

ระยะเวลาในการเกบ็ไดนานๆ 

 ราคา 

 จุดแข็ง 

 ราคาไขนกกระทาจะไมแตกตางกันมากนัก  ดังน้ันผูผลิตที่มีตนทุนการผลิตตํ่า

จะมีความไดเปรียบ 

 จุดออน 

 ตลาดเปนผูกําหนดราคาไขนกกระทา  ซึ่งถามีไขนกกระทาในตลาดมากผูซื้อ

จะมีอํานาจการตอรองสูง   

 การจัดจําหนาย 

 จุดแข็ง 

 มีกลุมลูกคาที่รับซื้อแนนอนทั้งโรงงานผูผลิต และตลาดกลางขายสง 
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 จุดออน 

 มีการสงออกไปยังตางประเทศนอยเมื่อเทียบกับความตองการซื้อที่มีมาก  

เน่ืองจากมีกําลังในการผลิตที่ตํ่า 

 การสงเสริมการขาย 

 จุดแข็ง 

 ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑเพื่อแสวงหากลุมลูกคาใหม เชน การทําไขปรุงรส  

 จุดออน 

 ผลิตภัณฑใหม ๆ ไมสามารถออกสูตลาดไดอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากเฉพาะการ

ขายในรูปไขดิบ หรือไขตมก็ไมเพียงพอกับความตองการของตลาด 

 แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

 จุดแข็ง 

1. มีการขยายตัวในอนาคต  เนื่องจากมีการผลิตไขนก กระทาไมพอเพียงเมื่อ

เทียบกับอัตราความตองการบริโภคไขนกกระทาทั้งในประเทศและตางปะเทศที่สูงกวา  ซึ่งเปนผล

มาจากผลิตภัณฑไขนกกระทาของไทยมีคุณภาพสูง  และมีคาแรงตํ่ากวาเมื่อเทียบกับตางประเทศ 

2. ธุรกิจน้ีเปนธุรกิจที่ผูประกอบการไมสนใจที่จะลงทุนเน่ืองจากผลการ

ประกอบการไมคุมคาตอการลงทุนในสายตาของผูผลิตขนาดใหญ 

 อื่น ๆ 

 จุดแข็ง 

 มีหนวยงานราชการหลายแหงที่คอยใหคําปรึกษา ไมวาจะเปนดานปศุสัตว  

สาธารณสุข  แรงงาน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 จุดออน 

 สถานที่ต้ังของหนวยงานที่ใหความชวยเหลือแกเก ษตรกรบางแหงอยูหางไกล

จากตัวเมือง  ทําใหการเดินทางไปมาไมคอยสะดวก 

2) โอกาสและขอจํากัดท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกองคกรของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

และแปรรูปสัตว (นกกระทา) จังหวัดอางทอง 

 การเมือง 

 ขอจํากัด 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  สงผลใหมีการเป ลีย่นแปลง

ในนโยบาย 
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2. ขาดงบประมาณที่สนับสนุนใหแกผูเลี้ยงนกกระทาในชวงที่ไขหวัดนก

ระบาด รัฐจะใหความสําคัญตอผูเลี้ยงไกคอนขางมาก ในขณะที่ผูเลี้ยงนกกระทาตองพึ่งตนเอง จึงทํา

ใหเกษตรกรรายยอยหลายรายตองเลิกเลี้ยงนกกระทาไป  

 เศรษฐกจิ 

 โอกาส 

1. ในสภาวะปจจุบันเป นโอกาสที่จะขยายงาน  เพราะผูบริโภคยังมีความ

ตองการซื้อสูงอยู 

2. เศรษฐกิจของประเทศยังอยูในระดับที่เขมแข็ง  มีการคาสงสินคาทางการ

เกษตรมากอยู 

3. เศรษฐกิจที่ขยายตัวทําใหทําใหเกษตรกรมีชองทางในการหาแหลงเงินทุน  

ขอจํากัด 

1. ราคานํ้ามันที่แพงขึ้นสงผลตอตนทุนทั้งทางดานการผลิตและการจําหนาย   

 สภาพการแขงขัน 

โอกาส 

คูแขงขันยังนอยอยู  โดยเฉพาะที่จังหวัด0อ 0

ขอจํากัด 

างทองจะเปนศูนยกลางในการขายพอ

พันธุแมพันธุไปทั่วประเทศ 

1. ประชาชนมีความเปนอยูดี มีอาชีพที่ดีทําใหมีการแขงขันไมมากนัก  และไม

กระตือรือรนในการทํางาน 

2. เกษตรกรผูเลี้ยงรายยอยไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการขนาดใหญที่มี

วิธีการจัดการอยางเปนระบบ นับแตการควบคุมดานคาอาหารโดยนกกระทาที่เลี้ยงยังคงใหไขใน

ปริมาณที่สม่ําเสมอ การสรางแรงจูงใจกับคนงานโดยใหอยูในฐานะที่เปนหุนสวน  ซึ่งมีผลทําใหตนทุน

ตอหนวยตํ่ากวาผูเลี้ยงรายยอย 

 กฎหมาย/กฎระเบียบ 

 ขอจํากัด 

1. มาตรการที่หามใชวัคซีนไขหวัดนก  ทําใหผูประกอบการไมสามารถหาวิธีที่

จะปองกันได  มีแตการใชวิธีการทําลาย ซึ่งในการระบาดของไขหวัดนกรอบที่สองทางรัฐบาลก็ไมไดมี

มาตรการที่จะชวยเหลือผูเลี้ยง  ทําใหผูเลี้ยงเปนผูรับภาระตนทุนเอง 

2. องคการบริหารสวนตําบล จะมีการจัดเก็บภาษีตอผูประกอบการที่

กอใหเกิดมลภาวะ เพราะการเลี้ยงนกจะมีกลิ่นที่ไมพึงปรารถนา 
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 โครงสรางสาธารณูปโภค 

 โอกาส 

 โครงสรางสาธารณูปโภคไมวาจะเปนถนนหนทาง ไฟฟา และประปามีความ

สะดวกสบายตอผูประกอบการ 

 ขอจํากัด 

 ในพื้นที่บางแหงมีปญหาเร่ืองกระแสไฟฟาตก สงผลตอการฟกไขนกกระทา 

 โครงสรางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

 โอกาส 

1. มีการสงเสริมการรวมกลุม ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

2. ประชากรในพื้นที่มีวิถีชีวิตดี 

ขอจํากัด 

เนื่องจากมีความสมบูรณทางดานภู มิอากาศ  ภูมิประเทศ  มีแหลงเงินทุน

รองรับประชาชนจึงไมกระตือรือรนในการทํางาน 

 เทคโนโลยีในการแขงขัน 

 โอกาส 

1. การใชระบบที่ทันสมัยนกกระทาสําหรับผูประกอบการที่ทําการผลิตแบบ

ครบวงจร 

2. มีศูนยพัฒนาฝมือแรงงานใหการอบรมความรูพื้นฐานในดานคอมพิวเตอร 

 ขอจํากัด 

1. ประชาชนไมคอยสนใจในการพฒันาตนเอง 

2. สถานประกอบการบางแหงไมสนใจที่จะพัฒนากิจการและพัฒนาคน 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

 โอกาส 

 หนวยงานของรัฐที่ใหการสนับสนุนพรอมใหบริการแกทุกสถาบัน 

 ขอจํากัด 

 การใหความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐและสถาบันการเงิน อยางจํากัดอยู

เพียงคนไมกี่กลุม 
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3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุมกัน หรือสัมพันธภาพในกลุมผูประกอบการ

ดวยกันท่ีมีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา ) จังหวัด

อางทอง 

 มีการประสานงานที่ชัดเจน  แตควรเพิ่มโอกาสชองทางการตลาดใหมากกวา

ปจจุบัน 

 ในการใหควา มรวมมือ  และการประสานงานระหวางหนวยงานขึ้นอยูกับ

หัวหนาหนวยงานเปนสําคัญ  หากตองการความรวมมือก็ควรใหหัวหนารับทราบ 

 หนวยงานตางๆใหความรวมมือดี  แตการที่จะพัฒนาเครือขายจะตองมี

หนวยงานราชการ  ผูประสานงาน  ศูนยกลาง   ซึ่งเปนผูประสานงานจะตองมีคว ามสนใจ  เอาใจใส

อยางแทจริงและควรมีการประชุมกันอยางตอเนื่อง 

 การติดตอตลาดเพื่อจําหนายผลิต  ยังไมเพียงพอแกผลิตภัณฑ 

3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตและแปรรูปสัตวปก  (นกกระทา ) จังหวัด

อางทอง 

จากการวิเคราะหตามระบบเพชรและการวิเคราะหจุดแข็ง จุ ดออน โอกาส และขอจํากัด

ของเครือขายการผลิตและแปรรูปสัตวปก จังหวัดอางทอง สามารถสรุปปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ

ของเครือขายดังกลาวไดดังภาพที่ 1 ซึ่งมีทั้งปจจัยแวดลอมที่เปนบวกหรือเกื้อหนุนกิจการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจดังกลาว และปจจัยแวดลอมที่เปนลบหรือเป นอุปสรรคหรือขอจํากัดที่ควรไดรับ

การแกไขตอไป 

4. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  จังหวัดอางทอง 

จากการปรึกษาหารือผูมีสวนได- สวนเสียในการประชุมสนทนากลุมยอย กลุมผูเขา

ประชุมไดพิจารณาความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจสัตวปก (นกกระทา ) ในจังหวัดอางทอง 

พบวาเครือขายวิสาหกิจสัตวปก (นกกระทา ) ประกอบดวยผูเกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเน่ือง อุตสาหกรรมสนับสนุน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานการฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

ตลอดจนองคกรที่เกี่ยวของ มีระดับความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิ จอยูในระดับหน่ึง แตระดับ

ความเชื่อมโยงยังมีไมมากเทาที่ควร (ภาพที่ 2) 
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ภาพท่ี 1 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการแปรรูปสัตวปก  (นกกระทา) 

จังหวัดอางทอง 

+ ยอดขายรวม 

+ กําไรรวม 

+ ยอดขายผลิตภัณฑหลัก 

ภายในจงัหวัด 

+ ตลาดมีอยางกวางขวาง 

+ ความตองการบริโภคทั้งใน

และนอกประเทศเพ่ิมขึ้น 

- ผูผลิตสวนใหญไมไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

- เกิดการระบาดของไขหวัดนก 

+ อาหารสัตวปก 

 สวนใหญใชวัตถุดิบ 

 ภายในจงัหวัด 

+ มีการประยุกตใชภูมิปญญา 

 ทองถ่ินในการผลิต 

- ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะใน 

 การผลิต 

- ไมมีการลงทุนเพ่ือดูแลส่ิงแวดลอม 

- วัตถุดิบในการผลิตมีราคาแพง 

- เงินทุนในการดําเนินงานมีจํากัด 

  

+ การแบงยอดส่ังซ้ือกับสถาน

ประกอบการอ่ืน 

+ ความชวยเหลือที่ไดรับจากผูซ้ือ 

ผูคา และตัวแทนจําหนาย 

+ มีการรวมกลุมของผูผลิตใน

รปูแบบของสมาคม 

+ มีการสงเสริมใหเกิดการ

รวมกลุม 

 

+ ภาวะการแขงขันไมสูงมากนัก 

+ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือ

สงเสริมการตลาด 

+ มีอาํนาจตอรองราคาตามสะดวก 

+ มีการประชาสัมพันธ 

+ มีกลุมลูกคาที่แนนอน 

- มีการตัดราคาและแยงลูกคา 

 กันบาง 

- ขาดการสงเสริมและ 

 พัฒนาสายพันธุ 

 นกกระทา 

 

ยุทธการ โครงสราง และ

สภาพการแขงขันของ

ประเทศ 

อุปสงคในประเทศ ปจจัยการผลิต 

ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและ

เกี่ยวเนื่องในประเทศ 

บทบาทของภาครฐั 

+ มีหนวยงานภาครฐัหลายแหงคอยให

คําปรึกษา 

- การเปล่ียนแปลงผูบริหารทําให

นโยบายไมตอเนือ่ง 

- ขาดงบประมาณสนบัสนุนผูเล้ียงนก

กระทา 

- มาตรการการหามใชวัคซีนไขหวัดนก 
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ภาพท่ี 2  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา) จังหวัดอางทอง

 

เครือขายวิสาหกิจการเลี้ยงสัตวปก  จ. อางทอง 

หนวยงานภาครัฐ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ                          2. กระทรวงพาณิชย 

       - กรมปศุสัตว                                                  - กรมการคาภายใน 

       - กรมสงเสริมการเกษตร                                   - กรมการคาตางประเทศ 

       - กรมชลประทาน                                            - กรมสงเสริมการสงออก 

                                                                           - กรมศุลกากร 

3. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม          4. กระทรวงสาธารณะสุข 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

1. อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงพอพันธ+       

แมพันธ 

2. อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว 

3. อุตสาหกรรมยาปฎิชีวนะ 

4. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

    - โฟม  -พลาสติก  -กลองกระดาษ 

5. อุตสาหกรรมหองเย็น (แชเยือกแข็ง) 

6. อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรโรงงาน 

7. Contract  farming 

8. โรงเรือน และวัสดุกอสราง 

9. โรงงานแปรรูป 

    

 

CORE  BUSSINESS 

สัตวปก 

( นกกระทา ) 

องคกรที่เกี่ยวของ 

1. กลุมเกษตรกรเลี้ยงไก 

2. สหกรณการเกษตร 

3. สมาคมผูสงออกเนื้อไกแปรรูปแหง      

ประเทศไทย 

4. คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)  

หนวยงานฝกอบรม วิจัยและพัฒนา 

1. สถาบันการศึกษา  

    - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    - ปศุสัตวจังหวัด  

    - ปศุสัตวอําเภอ 

    - กระทรวงสาธารณะสุข 

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

1. สถาบันการเงิน 

     - ธนาคาร ธ.ก.ส.    - ธนาคารออมสิน 

     - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

2. การขนสง 

3.การรับรองคณุภาพ 

     - Good Agricultural Practice (GAP)   

     - Good Manufacturing Practice (GMP) 

     - Hazard Analysis and Critical Control Point         

(HACCP) 

     - ISO 9002 , ISO 14001  

     - clean food good test 

     - อาหารฮาราล 

     - การตรวจสอบแหลงที่มาของแหลงผลิต             

(T-TRAST) 

     - สํานักงานมาตราฐานสินคาเกษตรและ              

อาหารแหงชาติ (มกอช.) 

     - สาํนักงานอาหารและยา (อย.) 

4. ผูแทนจําหนาย (วิถีตลาด) 

     - การคาสง         - ผูสงออก 

     - การคาปลีก      - ผูบริโภค 

     - supermarket   

     - department store 

     - convenience store  

  

เครือขาย

วิสาหกิจ 

อาหาร 
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5. ปจจัยท่ีคาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูป

สัตวปก (นกกระทา) จังหวัดอางทอง 

การวิเคราะหปจจัยที่คาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

การผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา ) ในจังหวัดอางทอง พบวา กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอ

ความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ คือ  

 กลุมปจจัยทางดานอุปสงคภายในประเทศ โดยตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุมปจจัยน้ีคือ 

ยอดขายรวม ยอดขายผลิตภัณฑหลักภายในจังหวัด และกําไรรวม ทั้งน้ีเน่ืองจากในชวงระยะเวลาที่

ผานการผลิตสัตวปก (นกกระทา ) ในจังหวัดอางทองไดประสบปญหาโรคไขหวัดนกระบา ด ซึ่ง

สงผลกระทบตอยอดขายของวิสาหกิจอยางมาก  

ดังน้ัน จึงควรมีการใหความชวยเหลือในการขยายตลาดของผลิตภัณฑนกกระทาใหเพิ่ม

มากขึ้น อีกทั้งควรมีการรับรองมาตรฐานการผลิตเพื่อสรางความมั่นใจแกผูบริโภคและเพื่อเปน

สิ่งจูงใจใหเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทามีการพัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐานและไดผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อ

ตอบสนองตอตลาดที่ไดมีการสงเสริมใหขยายตัวมากขึ้นน้ัน   

 กลุมปจจัยทางดานปจจัยการผลิตในประเทศ โดยตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุมปจจัยน้ีคือ 

จํานวนแรงงาน และสัดสวนของแรงงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตผลิตภัณฑจากนกกระทาเป นการ

ผลิตที่เนนทางดานแรงงาน และตองเปนแรงงานที่มีทักษะในการเลี้ยง อยางไรก็ตาม เนื่องจาก

คาตอบแทนที่แรงงานไดรับยังคอนขางตํ่าทําใหมีการขาดแคลนแรงงานในการผลิตสําหรับเครือขาย

วิสาหกิจน้ี 

ดังน้ัน จึงควรมีการสงเสริมใหแรงงานในจังหวัดเขาสูเครือขายวิสาหกิจการผลติและแปร

รูปสัตวปก (นกกระทา ) เพิ่มขึ้น โดยการอาจปรับระบบการจายคาตอบแทนจากเดิมที่ใหเปน

ผลตอบแทนรายวันหรือรายเดือนใหเปนระบบคาตอบแทนตามผลงานที่ไดรับ ซึ่งจะเปนสิ่งที่จูงใจ

ใหแรงงานยังคงอยูในเครือขายวิสาหกิจน้ีตอไป นอกจากน้ี ยังควรมีการสงเสริ มความรูและฝก

ทักษะในการเลี้ยงที่ถูกตองแกแรงงาน ซึ่งทําใหผลผลิตที่ไดรับมีคุณภาพและไดมาตรฐานสามารถ

สงไปจําหนายแขงขันในตางประเทศ อันจะทําใหเครือขายการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา) 

ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

แผนภาพวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  จังหวัดอางทอง 

 

1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    ออยุธยายุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  จังหวัดอางทอง 

 

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร หัตถกรรม สิ่งทอ
และแฟชั่น  ICT บริการองคความรู

2.2.กลุมกลุมจังหวัดภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือตอนลางตอนลาง
การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอจิสติคสลอจิสติคส  
แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  บริการองคบริการองค
ความรูความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  ขาวขาว

7.7.  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

3.3.กลุมกลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางภาคกลาง

6.6.  กลุมกลุมจังหวัดภาคจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนบน

4.4.กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง

5.5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและขนมอาหารและขนม
ของฝากพื้นเมืองของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑจากยางพาราผลิตภัณฑจากยางพารา  
อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    
ของฝากของที่ระลึกของฝากของที่ระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
ยางพารายางพารา

8.8.   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญอัญมณีและมณีและ

เครื่องประดับเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมแปรรูปผลไมสดและผลไมแปรรูป  

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BIO plasticBIO plastic

9.9. กลุมกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  ผลไมผลไม  
  ไกไก  ยางพารายางพารา  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน
  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน

ไมดอกไมประดับไมดอกไมประดับ  แมพิมพแมพิมพ  สัตวปกสัตวปก  

((นกกระทานกกระทา))ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน    ขาวขาว
  โคเนื้อโคเนื้อ  วัสดุกอสรางวัสดุกอสราง//วัสดุตกแตงอาคารวัสดุตกแตงอาคาร
  เฟอรนิเจอรเฟอรนิเจอร  เลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืดเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืด  

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน  

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลโลจิจิสติกสสติกส     BIO plasticBIO plastic

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว   

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว  

10.10.  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริม เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก  

(นกกระทา) จังหวัดอางทอง 

 

 แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก                

(นกกระทา) จังหวัดอางทอง ถูกจัดทําขึ้นเพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมระหวางผูประกอบการ

เลีย้งนกกระทาในจังหวัดอ างทอง โดยอาศัยแนวคิดของเครือขายวิสาหกิจในการสงเสริมการ

รวมกลุมดังกลาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูป

สัตวปก (นกกระทา) ใหสูระดับสากล 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูป

สัตวปก (นกกระทา ) น้ีอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูล 2 ประเด็น คือ การวิเคราะห

ความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา ) ตาม

ระบบเพชร (Diamond Model) และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT 

Analysis) รวม ทั้งการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมของผูมีสวนเกี่ยวของในเครือขาย

วิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา) 

 แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก 

(นกกระทา) น้ีประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตรไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

โดยรายละเอียดในแตละยุทธศาสตร มีดังน้ี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

 

สืบเนื่องจากปญหาที่สําคัญสําหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิ ตและแปรรูปสตัว

ปก (นกกระทา) จังหวัดอางทอง คือการที่ผูประกอบการสวนใหญ เปนผูประกอบการขนาดเล็กที่มัก

ขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดี ทําใหประสบปญหาในการบริหารธุรกิจบอยคร้ัง ประกอบกับ

การที่แรงงานในสถานประกอบการยังเปนแรงงานที่ขาดทักษะ ความรูในการผลิตนก กระทา ดังน้ัน

จึงสมควรมีการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ ใหแกบุคลากรดานตางๆ ใน เครือขาย

วิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

1.2 มีเกษตรกรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

1.3 มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะในสายงาน 

2. มาตรการ 

2.1 เสริมสรางความรูการบริหารจัดการทั้งทางดานการจัดการองคกร การบริหารงาน

บุคคล ตนทุน การเงินและบัญชี และการตลาด 

2.2 เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงนกกระทา 

2.3 เสริมสรางความรูแกแรงงานในการจัดการดานสุขาภิบาล 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมผูประกอบการดานการบริหารจัดองคกร การเงิน และการตลาด 

3.2 โครงการอบรมเกษตรกรดานบริหารจัดการฟารม 

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานพฒันาคณุภาพบุคลากร ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการอบรมความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงนกกระทาแกเกษตรกร 

4.2 โครงการอบรมบุคลากรการจัดการดานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา) 

จังหวัดอางทอง 
 

โครงการอบรมผูประกอบการดานการบริหารจัดการองคกร การเงิน และการตลาด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณปจจุบันที่ผูประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันอยางรุนแรงทั้งในระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ จนกระทั่งระดับนานาชาติ ผูประกอบการตองมีการปรับตัวเองเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันกับผูป ระกอบธุรกิจรายอ่ืน สิ่งหน่ึงที่ปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมให

ผูประกอบการประสบความสําเร็จได คือ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนในเร่ืองการ

จัดองคกร การจัดการดานการเงิน และการจัดการดานการตลาด 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการมีความรูในดานการบริหารจัดการองคกร การเงินและการตลาด 

2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูประกอบการมีทักษะในดานการบริหารจัดการทางการเงิน

และการตลาด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีผูประกอบการที่เขารับการอบรมและสําเร็จการอบรม 

3.2 สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมใชประโยชนได 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการสามารถมีการวางแผนและการจัดการทางการเงินอยางเปนระบบเพิ่มขึ้น 

4.2 ผูประกอบการสามารถมีการวางแผนทางดานการตลาดถูกตองตามหลักวิชาการมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี  

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันการศึกษาในจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 กรมสงเสริมการสงออก 
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โครงการอบรมเกษตรกรดานบริหารจดัการฟารม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 หลังจากที่เกิดปญหาการแพรระบาดของไขหวัดนกสงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา

ในจังหวัดอางทองป ระมาณรอยละ 70 ตองเลิกกิจการไป ประกอบกับปญหาในเร่ืองราคาน้ํามัน 

และคาแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรตองรับภาระดานตนทุนการผลิตเปนอยางมาก การ

อบรมการบริหารจัดการฟารมโดยเนนในเร่ืองการจัดการตนทุน จะชวยบรรเทาปญหาแกเกษตรกร

ผูเลี้ยงนกกระทาลงไปได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในดานการบริหารจัดการฟารมนกกระทา 

2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรมีทักษะในดานการบริหารจัดการฟารมนกกระทา 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีเกษตรกรที่เขารับการอบรม 

3.2 เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมใชประโยชนได  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรสามารถมีการวางแผนและการจัดการฟารมอยางเปนระบบเพิ่มขึ้น 

4.2 เกษตรกรมีทักษะการจัดการฟารมไดถูกตองตามหลักวิชาการมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2  เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สถาบันการศึกษาในจังหวัด 

8.4  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงนกกระทาแกเกษตรกร  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การเลี้ยงนกกระทาที่ตองอาศัยความละเอียดออนในการดู แล เพราะนกกระทาเปนสัตวที่

มีการแพรระบาดและติดโรคไดงาย การใหความรูดานปศุสัตวแกผูเลี้ยงนกกระทาไมวาจะเปนเร่ือง 

การฉีดวัคซีนปองกันโรค การรักษาพยาบาล การดูแลปองกันการระบาดของโรค และวิธีการทําลาย

แหลงแพรระบาดของโรค ลวนตอสงผลดีในการเพิ่มผลผลิตแ กเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา 

นอกจากน้ีการใหความรูแกเกษตรกรในเร่ืองการผสมพันธุและการบํารุงพันธุจะยิ่งชวยเพิ่มผลผลิต

แกเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาไดมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูดานปศุสัตวนับแตการฉีดวัคซีนปองกันโรค การ

รักษาพยาบาล การดูแลปองกันการระบาดของโรค วิธีการทําลายแหลงแพรระบาดของโรค การ

ผสมพันธุ และการบํารุงพันธุ 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรนําความรูดานปศุสัตวที่ไดรับจากการอบรมไปใชในฟารม 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีเกษตรกรที่เขารับการอบรม 

3.2 มีการลดลงของการแพรระบาดของโรคในฟารมของผูเขารวมการอบรม 

3.3 มีจํานวนนกกระทาเพิ่มขึ้นในฟารมของผูเขารวมการอบรม 

3.4 มีเกษตรกรที่สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมใชประโยชนได  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีความรูดานปศุสัตวในการเลี้ยงนกกระทาอยางถูกตองตรงกับหลักวิชาการ 

4.2 ลดการแพรระบาดของโรคในเขตพื้นที่ที่เกษตรกรเขารับการอบรมลง 

4.3 เพิ่มจํานวนนกกระทาในฟารมที่เกษตรกรเขารับการอบรม ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการ 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง 
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5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมบุคลากรการจัดการดานสุขาภิบาล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการดานสุขาภิบาลโรงเรือนนกกระทามีความจําเปนอยางยิ่งตอผูเลี้ยงนกกระทา 

เพราะการเลี้ยงนกกระทาที่ไดมาตรฐานจะตองมีการจัดการดานสุขาภิบาลอยางเปนระบบและถูก

สุขลักษณะไมวาจะเปนการดูแลนก การใหอาหาร การทําความสะอาดโรงเรือน การจัดเก็บ สิ่ง

ปฏิกูล และการทํา ลายสิ่งปฏิกูล สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนผลดีตอสุขภาพของนกกระทา ทําใหนก

กระทาที่เลี้ยงสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดอยางเต็มที่ รวมทั้งยังสงผลดีดานสุขภาพตอเกษตรกรผู

เลี้ยงและประชากรที่อยูในบริเวณใกลเคียงอีก 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ ยงนกกระทามีความรูดานการจัดการดานสุขาภิบาลโรงเรือน นก

กระทาไดอยางถูกสุขลักษณะ 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทานําความรูที่ไดจากการอบรมไปจัดการดานสุขาภิบาล

โรงเรือนนกกระทาไดอยางถูกสุขลักษณะ 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 มีเกษตรกรที่เขารับการอบรม 

3.2 มีการจัดการดานสุขาภิบาลดีขึ้นในโรงเรือนของผูเขารวมอบรม 

3.3 มีการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมใชประโยชนได  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีความรูดานการจัดการดานสุขาภิบาลอยางถูกตองตรงกับหลักวิชาการ 

4.2 ลดการแพรระบาดของโรคในเขตพื้นที่ที่เกษตรกรเขารับการอบรม 

4.3 เพิม่จํานวนนกกระทาในฟารมที่เกษตรกรเขารับการอบรม ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

4.4 ครอบครัวของเกษตรกรผูเลี้ยงและประชากรที่อยูบริเวณใกลเคียงมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง 
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5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมายใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

 

การผลิตในเครือขายวิสาหกิจนกกระทาน้ัน สวนใหญเปนการผลิตที่อาศัยวัตถุดิบจากใน

ประเทศเปนสําคัญ ก ารขยายการผลิตสําหรับเครือขายวิสาหกิจนกกระทานั้น จําเปนตองมีการ

ลงทุนในปริมาณที่คอนขางสูง ทําใหผูประกอบการมีปญหาในดานการขยายการผลิตคอนขางมาก 

ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการขยายตัวของเครือขายวิสาหกิจนกกระทาในประเทศอยาง

แพรหลาย จึงควรสงเสริมใหมี การคนควา และวิจัยใหมีการใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นใหมากขึ้น 

และจัดหาแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าใหแกผูประกอบการจะเปนการสรางความเขมแข็งใหแก

วิสาหกจิ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอ 

1.2 มแีหลงเงนิทนุสนับสนุน 

2. มาตรการ 

2.1 จัดหาอาหารสัตวที่มีคุณภาพและราคาถูกสนองตอบตอเกษตรกรอยาง สม่ําเสมอ 

2.2 สนับสนุนการหาแหลงสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิต ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการวิจัยการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับนกกระทา 

3.2 โครงการอบรมเผยแพรความรูการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับนกกระทา 

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการเงินและการเขาถงึแหลงเงินทุน ประกอบดวยโครงการ 2 

โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการอบรมการเขียนโครงการในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

4.2 โครงการใหเครดิตทางการเงินดานปจจัยการผลิตแกเกษตรกร 
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โครงการวิจัยการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับนกกระทา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงนกสวนใหญจะใชอาหารสําเร็จรูปที่ใชสําหรับ

การเลี้ยงไก ซึ่งคุณคาทางอาหารอาจยังไมดีพอสําหรับการเลี้ยงนก การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับ 

นกกระทายอมใหคุณคาทางอาหารดีกวาการใชวัตถุดิบทางการเกษตรไมวาจะเปนขาวโพด กระถิน 

หรือรําเพียงอยางเดียว การคนควาวิจัยเพื่อคิดคนสูตรอาหารสําเร็จรูปโดยเฉพาะสําหรับ นกกระทา

ยังเปนการประหยัดรายจายในการจัดซื้ออาหาร และชวยเพิ่มผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพกับ

ผูเลี้ยงนกกระทาดวย 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตอาหารสําหรับนกกระทาโดยเฉพาะ โดยมีคุณคาทาง

โภชนาการและเสียตนทุนตํ่า 

2.2 เพื่อประหยัดตนทุนในการจัดซื้ออาหารของเกษตรกร 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 จํานวนอาหารสําเร็จรูปสําหรับนกกระทาโดยเฉพาะ ที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

3.2 รายจายในการจัดซื้ออาหารนกทีล่ดลง 

3.3 จํานวนผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรมีอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงนกกระทาโดยเฉพาะ 

4.2 เกษตรกรสามารถลดรายจายในการซื้ออาหารสําหรับนกกระทาลง 

4.3 ผลผลิตที่ไดจากนกกระทาเพิ่มขึ้นทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ทําการ คนควาวิจัยเพื่อคัดเลือกวัตถุดิบที่จะใชทําอาหารนกกระทา โดยเนนการใช

วัตถุดิบในทองถิ่นเปนหลัก 

5.2 ทําการทดสอบเปรียบเทียบการใหอาหารโดยใชสวนผสมตาง ๆ และนํามาเปรียบเทียบ

กับผลผลิตที่ไดจากการใหอาหารสูตรตางๆ 

5.3 คัดเลือกสูตรอาหารใหเหมาะกับนกกระทาแตละพันธุ 

5.4 เผยแพรและประชาสัมพันธสิ่งที่ไดจากการคนควาวิจัย 
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6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 การสํารวจวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 การทดสอบสูตรอาหาร ใชระยะเวลาประมาณ 18 เดือน 

7.3 เผยแพรและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมเผยแพรความรูการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับนกกระทา 

 

1. หลักการและเหตุผล  

การเผยแพรใหความรูการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับนกกระทาตอเกษตรกรเปน

สิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงนกไดอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ

สําหรับการเลี้ยงนกกระทายังเปนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของนกกระทาและยังเปนการ

ประหยัดรายจายในการซื้ออาหารนก อีกทั้งยังเปนการสงเสริมเกษตรกรสามารถนําวัตถุดิบที่มีอยู

ใน ทองถิ่นมาผลิตอาหารสําเร็จรูปไดอีกดวย 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเผยแพรความรูการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปสําหรับนกกระทาดวยตนเอง 

2.2 เพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงนก 

3. ตัวชี้วัด  

3.1 จํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรม 

3.2 เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมใชในการผลิตอาหารสัตว   

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสําหรับนกกระทาไดดวยตัวเอง 

4.2 เกษตรกรมีอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงนกกระทาโดยเฉพาะ 

4.3 เกษตรกรลดรายจายในการซื้ออาหารสําหรับนกกระทาลง 

4.4 ผลผลิตที่ไดจากนกกระทาเพิ่มขึ้นทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กําหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และสาธิตการทําสูตรอาหารสําหรับนก 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรมและสาธิต ใชระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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โครงการอบรมการเขียนโครงการในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เงินทุนนับเป นปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ผูประกอบการตองใชในการดําเนินธุรกิจ 

โดยเฉพาะเงินทุนที่ผูประกอบการไดรับจากสถาบันการเงินเพราะนอกจากจะมีอัตราดอกเบี้ยตํ่าเมื่อ

เทียบกับการกูนอกระบบทําใหผูประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการ แตปญหาที่ 

ผูประกอบการรายเล็ก มั กประสบปญหาการไมไดรับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินสิ่งที่ 

ผูประกอบการรายเล็กประสบคือ ความรู ความสามารถรวมทั้งทักษะในการเขียนโครงการ เพื่อ

ขอรับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได 

2.2 เพื่อใหผูประกอบสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าได  

3. ตัวชี้วัด  

3.1 จํานวนผูประกอบการที่เขารับการอบรม 

3.2 ผูประกอบการสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรม ไปเขียนโครงการในการ ขอสินเชื่อ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการมีเงินทุน จากแหลงสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่ามาใชจายหมุนเวียนใน

การประกอบการ 

4.2 ชวยลดภาระในเร่ืองอัตราดอกเบี้ยใหแกผูประกอบการ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการฝกอบรม และฝกปฏิบัติการการเขียนโครงการ 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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โครงการใหเครดิตทางการเงินดานปจจัยการผลิตแกเกษตรกร 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 ในการเลี้ยงนกกระทาเกษตรกรตองอาศัยปจจัยการผลิตตาง ๆ ไมวาจะเปนแมพันธุ  

อาหารสัตว วัคซีนและยารักษาโรค วัสดุและเคร่ืองมือ เคร่ืองทุนแรงตาง ๆ เพื่อเปนการแบงเบา

ภาระเกษตรกรผูเลี้ยงนกใหสามารถนําปจจัยการผลิตตางๆเหลาน้ีไปใชกอนและมาชําระเงิน

ภายหลังกับรานคาที่เขารวมโครงการ ดังนั้นโครงการใหเครดิตทางการเงินระหวางเกษตรกร กับ

รานคาที่เขารวมโครงการ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทาสามารถจัดซื้อปจจัยการผลิตโดยตรงกับรานคาที่เขา

รวมโครงการ 

2.2 เพื่อชะลอและแบงเบาภาระคาใชจายแกเกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทา 

3. ตัวชี้วัด  

 จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการและไดรับเครดิตทางการเงินดานปจจัยการผลิต  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทาสามารถมีปจจัยการผลิตมาใชกอนที่จะชําระเงิน 

4.2 แบงเบาภาระคาใชจายในการจัดซื้อปจจัยการผลิตของเกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทา  

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจความตองการของเกษตรกร 

5.2 กาํหนดเงือ่นไขของเกษตรกรกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ 

5.3 ประสานงานขอความรวมมือจากรานคาที่จําหนายปจจัยการผลิต 

5.4 คัดเลือกผูขอเครดิตทางการเงินที่ผานเงื่อนไข 

5.5 รานคาใหเครดิตปจจัยการผลิตกับผูที่ผานเงื่อนไขตามที่กําหนด 

5.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจความตองการของเกษตรกร ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 กําหนดเงื่อนไขของเกษตรกรกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ ใชระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน 

7.3 ประสานงา นขอความรวมมือจากรานคาที่จําหนายปจจัยการผลิต  ใชระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน 

7.4 คัดเลือกเกษตรกรผูเขารวมโครงการที่ผานเงื่อนไข ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.5 รานคาเจาของปจจัยการผลิตใหเครดิตกับผูที่ผานเงื่อนไขตามที่สถาบันกําหนด ใช

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

8.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการพฒันาและสงเสริมเทคโนโลยี 

 

การผลิตของเครือขายวิสาหกิจนกกระทาสวนหนึ่งตองใช เคร่ืองมือจักรจากตางประเทศ

และนําเขาพันธุนกกระทาจากกตางประเทศ มีผลทําใหผูประกอบการรายยอย /เกษตรกรบางรายไม

สามารถใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเหลาน้ันหรือนกกระทาพันธุแทจากต างประเทศได ดังนั้นจึงควร

คนควาวิจัยใหมีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ ตลอดจนการ

พัฒนาสายพันธุนกกระทาใหเทียบกับนกกระทาพันธุแทจากตางประเทศ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

1.2 สงเสริมการคนควาวิจัย 

1.3 สนับสนุนดานเทคโนโลยี 

2. มาตรการ  

2.1 พัฒนาสายพันธุนกกระทาเพื่อใหไดสายพันธุที่มีภูมิตานทานตอโรคสูง 

2.2 สนับสนุนการคนควาออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑนกกระทา 

3. แผนงานท่ี 1 การพัฒนาดานวิจัยและสงเสริมเทคโนโลยี ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ 

ดังน้ี 

3.1 โครงการพัฒนาสายพันธุนกกระทา 

3.2 โครงการการคนควาและออกแบบวิจัยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพื่อทดแทน

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรตางประเทศ 
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โครงการพัฒนาสายพันธุนกกระทา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 นกกระทาที่เลี้ยงในประเทศไทยปจจุบันเปนสายพันธุที่นํามาจากญ่ีปุน และอีก สวนหน่ึง

มาจากฝร่ังเศส จนกลายเปนพันธุผสมที่ใชเลี้ยงกันอยูทั่วไป ซึ่งนกกระทาที่เปนผสมเหลาน้ีมักจะมี

ภูมิตานทานตอโรคตํ่า ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทามีอัตราการสูญเสียในระหวางการเลี้ยง

คอนขางสูง เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายตอการสูญเสียนกกระทาในระหวา งการเลี้ยงและเปนการ

เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรที่จะมีนกกระทาที่มีภูมิตานทานตอโรคสูง และเปนสายพันธุที่ใหผลผลิต

ไดเปนจํานวนมาก การคนควาและพัฒนาสายพันธุที่เหมาะกับสภาพแวดลอมในทองถิ่นจึงเปน 

จําเปนอยางยิ่ง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุนกกระทาใหมีภูมิตานทานตอโรค 

2.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตในนกกระทาที่มีการพัฒนาสายพันธุ 

3. ตัวชี้วัด  

 มีจํานวนสายพันธุนกกระทาที่มีภูมิตานทานโรค 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรลดภาระในการสูญเสียนกกระทา 

4.2 เกษตรกรผูเลี้ยงนกมีรายไดจากการจําหนายเพิ่มสูงขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 คัดเลือกสายพันธุที่มีภูมิตานทานสูงและใหผลผลิตมาก 

5.2 ทําการคนควาวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ 

5.3 นําสายพันธุใหมที่ไดจากการทดลองเผยแพรใหเกษตรกรทดลองเลี้ยง 

5.4 ติดตามและประเมินความสําเร็จจากการพัฒนาสายพันธุใหม 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 คัดเลือกสายพันธุที่มีภูมิตานทานสูงและใหผลผลิตมาก ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.2 ทําการคนควาวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.3 นําสายพันธุใหมที่ ไดจากการทดลองเผยแพรใหเกษตรกรทดลองเลี้ยง ใชระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน 

7.4 ติดตามและประเมินความสําเร็จจากการพัฒนาสายพันธุใหม ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว  

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการคนควาและออกแบบวิจัยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

เพื่อทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตางประเทศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การแปรรูปผลิตภัณฑนกกระทา โดยเฉพาะการปอกไ ขนกกระทาเพื่อบรรจุใสกระปอง

น้ัน ผูประกอบการจะใชวิธีการปอกโดยใชวิธีใสไขในตะกรา และใชแรงเหว่ียงเพื่อใหเกิดการ

กระแทก แตก็จะพบปญหาผิวไขไมราบเรียบ ซึ่งตางจากเคร่ืองปอกไขที่โรงงานญ่ีปุนใชอยู ซึ่ง

เคร่ืองปอกไขที่นําเขามาจากตางประเทศจะมีราคาแพง  ดังน้ันเพื่อเปนการประหยัดเงินตรา

ตางประเทศและลดภาระคาใชจายของผูประกอบการ การคนควาออกแบบวิจัยการผลิตเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรเพื่อ ทดแทน เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจากตางประเทศจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพื่อทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตางประเทศ 

2.2 เพื่อลดคาใชจายของผูประกอบการ 

3. ตัวชี้วัด 

มีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพื่อทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่นําเขาตางประเทศ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ประหยัดเงินตราตางประเทศในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

4.2 ผูประกอบการสามารถลดคาใชจายในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักรลง 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจและออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโดยใชวัสดุในประเทศ ในการผลิตเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรที่ปอกไขนกกระทา 

5.2 คนควา ทดลอง และพัฒนา เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

5.3 ทดสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

5.4 เผยแพรและสาธิตการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหผูประกอบการ  

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 5 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจและออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรโดยใชวัสดุในประเทศ ในการผลิตเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรที่ปอกไขนกกระทา ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  

7.2 คนควา ทดลอง และพัฒนา เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ใชระยะเวลาประมาณ 2 ป  

7.3 ทดสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  

7.4 เผยแพรใหผูประกอบการ ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป  

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

การแปรรูปผลิตภัณฑนกกระทาเปนวิธีการหน่ึงที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับผ ลิตภัณฑนก

กระทา ซึ่งการแปรรูปนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบนับแตการทําในรูปสเต็กนกกระทา ไขนก

กระทาปรุงรส เชน ไขเค็ม ไขพะโล เปนตน นอกจากน้ีสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงนกกระทา

ไมวาจะเปนขนนก ตลอดจนมูลนกกระทายังสามารถนําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจไดอีก ดัง น้ัน

การคนควาและทดลองเพื่อหากรรมวิธีในการแปรรูปนกกระทา ตลอดจนการเผยแพรและสาธิตการ

ใชประโยชนจากผลพลอยไดของนกกระทาจะเปนการสงเสริมความเขมแข็งทั้งดานการผลิต และ

ลดคาใชจายในเร่ืองตนทุนของผูประกอบการ เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาไดดีเปนอยางยิ่ง 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมการผลิตและแปรรูป 

1.2 มีการกําหนดมาตรฐานสินคารวมกัน 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มการผลิตและการแปรรูปนกกระทาใหมีความหลากหลายดานผลิตภัณฑ 

2.2 ยกระดับผลิตภัณฑของนกระทาใหไดคุณภาพและมีมาตรฐาน 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ประกอบดวยโครงการ 2 

โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการการเก็บรักษา และการแปรรูปผลิตภัณฑนกกระทา 

3.2 โครงการการจัดนิทรรศการและสาธิตการนํามูลนกกระทาไปใชใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจ 
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โครงการการเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑนกกระทา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ผลิตภัณฑจากนกกระทาไมวาจะเปนไขนกกระทา และเนื้อนกกระทา สามารถนําไปแปร

รูปผลิตภัณฑไดหลายอยางที่จะเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยเฉพาะไขนกกระทา หากมีกรรมวิธีที่

จะถนอมไขสดใหคงอยูไดยาวนาน หรือการนําไปแปรรูปในรูปของไขปรุงรส ไขตมบรรจุกระปอง 

ไขเค็ม หรือไขเยี่ยวมา ก็จะทําใหแบงเบาภาระของเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาลงไป หากปริมาณการ

ผลิตไขสดมีมากเกินความตองการ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเปนการรักษาและถนอมผลผลิตจากนกกระทาใหเก็บรักษาไดเปนเวลานาน 

2.2 เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกผลิตภัณฑนกกระทา 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 ลดการสูญเสียผลิตภัณฑนกกระทาลง 

3.2 มีผลิตภัณฑแปรรูปจากนกกระทาเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการรูจักวิธีการการรักษาและถนอมผลผลิตจากนกกระทาใหเก็บรักษาได

เปนเวลานาน 

4.2 ผูประกอบการมีรายไดในการจําหนายผลิตภัณฑสูงขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 คนควาและทดลองวิธีการเก็บรักษาไขนกกระทาให มคีวามใหมและสดไดเปนระยะ

เวลานาน 

5.2 สาธิตวิธีการเก็บรักษา วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑนกกระทาดวยวิธีการตาง ๆ เชน การ

ทําไขตมบรรจุกระปอง ไขเค็ม ไขเยียวมา ไขปรุงรส นกกระทาแชแข็ง นกกระทาทอดกรอบ นก

กระทาพะโล และ สเต็กนกกระทา เปนตน ใหแกผูประกอบการปละ 4 คร้ัง 

5.3 แสดงนิทรรศการ สาธิต และจําหนายผลิตภัณฑนกกระทาเพื่อเผยแพรใหกับประชาชน

ทั่วไป ทั้งงานระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศปละ 3 คร้ัง 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 คนควาและทดลองวิธีการเก็บรักษาไขนกกระทาใหมีความใหมและสดไดเปนระยะ

เวลานาน ใชระยะเวลาประมาณ 12 เดือน 

7.2 สาธิตวิธีการเก็บรักษา วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑนกกระทาดวยวิธีการตาง ๆ เชน การ

ทําไขตมบรรจุกระปอง ไขเค็ม ไขเยียวมา ไขปรุงรส นกกระท าแชแข็ง นกกระทาทอดกรอบ นก

กระทาพะโล และสเต็กนกกระทา เปนตน ใหแกผูประกอบการปละ 4 คร้ัง 

7.3 แสดงนิทรรศการ สาธิต และจําหนายผลิตภัณฑนกกระทาเพื่อเผยแพรใหกับประชาชน

ทั่วไป ทั้งงานระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศปละ 3 คร้ัง  

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานพัฒนาการจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตการนํามูลนกกระทาไปใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ  

 

1. หลักการและเหตุผล 

มูลนกกระทาสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดหลายทาง นับแต

การนํามาผสมเปนอาหารนก หรือไก การนําไปทําเปนปุย หรือการนําไปทําเปนกาซชีวภาพ เพื่อให

เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาและประชาชนโดยทั่วไปไดตระหนักถึงประโยชนของมูลนก การจัด

นิทรรศการและการสาธิตก ารนํามูลนกกระทามาใชใหเกิดประโยชน นอกจากจะเปนการเผยแพร

ความรูแลว ยังสงผลใหเปนการลดคาใชจายของภาคครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเผยแพรขาวสารขอมูลการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของมูลนกกระทา 

2.2 เพื่อสรางรายไดและลดคาใ ชจายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา ตลอดจนประชาชน

ทั่วไปที่เห็นประโยชนทางเศรษฐกิจของมูลนกกระทา 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนบอรดทีจ่ดันิทรรศการ 

3.2 จํานวนคร้ังที่ทําการสาธิต 

3.3 จํานวนผูเขาชมนิทรรศการและการสาธิต 

3.4 ผูเขารับชมนิทรรศการและการสาธิตมีความรูในการนํามูลนกกระทาไปใช ใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่เขารับชม สามารถนําความรูที่ไดจากชมนําไป

ปฏิบัติได 

4.2 มีการนําความรูที่ไดไปเผยแพรในกลุมผูที่ไมไดเขารับชมนิทรรศการ 

4.3 เพิ่มรายไดใหเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาหรือผูที่สนใจ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะจัดบนบอรดนิทรรศการ 

5.2 กําหนดกิจกรรมที่จะสาธิต เชน การนํามูลนกนํามาผสมเปนอาหารไกและปลา หรือ

การนํามูลนกมาทําเปนกาซชีวภาพ 

5.3 กาํหนดวันเวลา และสถานทีท่ีจ่ะแสดงนิทรรศการและสาธติ 

5.4 ประชาสัมพันธโครงการ 

5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะจัดบนบอรดนิทรรศการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 กําหนดกิจกรรมที่จะสาธิต ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 กาํหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะแสดงนิทรรศการและสาธิต ใชระยะเวลาประมาณ 1 วัน 

7.4 จัดนิทรรศการและการสาธิตการนํามูลนกกระทาไปใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

ใชระยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห 

7.5 ประชาสัมพันธโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

7.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

เครือขายวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดยอมเปนการจัดต้ังขึ้นมาเพื่อสรางความเขมแข็ง

ระหวางเกษตรกรและผูแปรรูปปลานํ้าจืด ในจังหวัดสิงหบุรี กลุมเกษตรกรหรือผูประกอบการยังไม

มีการรวมกลุมเพื่อรวมมือดานพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทําอยู หรือหากมีการรวมกลุมกันก็ยังไมมีความ

เขมแข็งพอที่จะทําใหกลุมมีการพัฒนาในดานตางๆ เชน การตอรอง จึงควรมีการสงเสริมและสราง

ความเขมแข็งใหกับเครือขายวิสาหกิจ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

1.2 สงเสริมการรวมกลุม 

1.3 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็นและประสบการณ 

1.4 สงเสริมและสนับสนุนการกอสรางโรงงาน/โรงเรือน 

1.5 สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยอบรมและดูงาน 

1.6 สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยวิจัย 

1.7 สงเสริมใหมีการจัดต้ัง ศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

1.8 สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรหนวยงานภาครัฐ  

2. มาตรการ 

2.1 สงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ/ผูเลี้ยงนกกระทาใหเปนองคกรนิติบุคคล 

2.2 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาด 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประกอบดวยโครงการ 1 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการจัดทําเครือขายขอมูลกลุมผูประกอบการ/ผูเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอางทอง    

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานเสริมสรางสมรรถนะของศูนยพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอมในพื้นท่ี ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการเผยแพรความรูการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

4.2  โครงการพัฒนาทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑนกกระทา  
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โครงการจดัทําเครือขายขอมูลผูประกอบการ/เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอางทอง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ขอมูลดานสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการคาในปจจุบัน โดยเฉพาะการมี

วิสัยทัศนที่จะใหจังหวัดอางทองเปนแหลงรวมผลิตภัณฑนกกระทาที่ไดมาตรฐานของเอเชีย การ

จัดทํา เครือขายขอมูล เพื่อเผยแพรขอมูลทางดานแหลงการผลิต ประเภทผลิตภัณฑ และราคาสินคา 

จะเปนการประชาสัมพันธขอมูลของผูประกอบการไดเปนอยางดี และเผยแพรในระดับกวางไมวา

จะเปนระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารระหวางผูประกอบการ/เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาจังหวัด 

2.2 เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑนกกระทาใหเปนที่รูจักทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

3. ตัวชี้วัด 

 มีเครือขายขอมูลผูประกอบการ/เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอางทอง 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการสามารถไดรับขอมูลขาวสารรวดเร็วขึ้น 

4.2 ผลิตภัณฑนกกระทาเปนที่รูจักของผูบริโภคโดยทั่วไป 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 รวมกําหนดขอมูลและเนื้อหาที่จะลงในเครือขายขอมูล 

5.2 จัดทําเครือขายขอมูลผูประกอบการ/เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอางทอง 

5.3 กําหนดผูรับผิดชอบที่จะปรับปรุงขอมูลในเครือขายขอมูลและพัฒนาเครือขายขอมูล 

5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 17 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

7.1 รวมกําหนดขอมูลและเนื้อหาที่จะลงในเครือขายขอมูล ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 จัดทําเครือขายขอมูลผูประกอบการ /เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาจังหวัดอางทอง ใช

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.3 กําหนดผูรับผิดชอบที่จะปรับปรุงขอมูลในเครือขายขอมูลและพัฒนาเครือขายขอมูล

ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 7 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 ประชาสัมพันธจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการเผยแพรความรูการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ผลิตภัณฑนกกระทาที่ออกจําหนาย ไมวาจะอยูในรูปของไขสด หรือไขแปรรูป ตลอดจน

ตัวนกกระทาเอง จําเปนอยางยิ่งที่ควรจะมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อสรางความมั่นใจใหแก

ผูบริโภค โครงการเผยแพรความรูการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑนกกระทาแก 

ผูประกอบการจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหผูประกอบการไดพึงตระหนักและรับ ทราบเกี่ยวกับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการมีความรูในเร่ืองการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

2.2 เพื่อสรางแรงจูงใหผูประกอบการหันไปพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหไดคุณภาพมาตรฐาน 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีจํานวนผูเขารับการอบรม 

3.2 มีผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนอยางนอยรอยละ 70  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการรับรองมาตรฐาน 

4.2 ผลิตภัณฑของผูประกอบการเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

5.2 กาํหนดกจิกรรมในการอบรม 

5.3 กาํหนดจํานวนผูเขารับการอบรม 

5.4 กาํหนดระยะเวลาอบรม 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูเขารับการอบรม 

5.6 จัดการใหความรูเร่ืองการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน 

5.7 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจพื้นที่เปาหมายและบุคลากรกลุมเปาหมาย ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.2 เตรียมการจัดการฝกอบรมและประชาสัมพันธ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  

7.3 จัดการฝกอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 2 วัน 

7.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการพัฒนาทดสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑนกกระทา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การทดส อบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑนกกระทาจะเปนการสรางความมั่นใจใหแก  

ผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ยังคงมีการแพรระบาดของไขหวัดนก ยิ่งกวาน้ันหาก 

ผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑแลว จะสงผลดีตอผูประกอบการตามมาในแงของ

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาทดสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑนกกระทาจะเปนโครงการที่

เชิญชวนใหผูประกอบการแตละรายเห็นความสําคัญและนําผลิตภัณฑของตนมาทดสอบ  

คุณภาพมาตรฐาน หากผูประกอบการรายใดผานการทดสอบก็จะไดรับตรารับรองคุณภาพ  

มาตรฐานใดจะมีการประชาสัมพันธเผยแพรผูประกอบการที่ผานการทดสอบ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑนกกระทา 

2.2 เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาตอผูบริโภค 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 มีผลิตภัณฑนกกระทาที่มีการกําหนดคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

3.2 ผลิตภัณฑนกกระทาที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภค 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ยอดขายผลิตภัณฑนกกระทาเพิ่มสูงขึ้น 

4.2 สามารถเพิ่มชองทางการจัดจําหนายไปยังตลาดตางประเทศไดมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดรายละเอียดมาตรฐานของผลิตภัณฑนกกระทาแตละประเภท 

5.2 ประกาศเชิญชวนใหผูประกอบการนําผลิตภัณฑนกกระทามาทดสอบ 

5.3 ทดสอบและคัดเลือกผลิตภัณฑนกกระทาที่ไดมาตรฐาน 

5.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรรายชื่อผูประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐาน 

6. งบประมาณ  

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 กําหนดรายละเอียดมาตรฐาน ของผลิตภัณฑนกกระทาแตละประเภท ใชระยะเวลา 

ประมาณ 9 เดือน 

7.2 ประกาศเชิญชวนใหผูประกอบการนําผลิตภัณฑนกกระทามาทดสอบ ใชระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน 

7.3 ทดสอบและคัดเลือกผลิตภัณฑนกกระทาที่ไดมาตรฐาน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรรายชื่อผูประกอบการที่ไ ดรับรองมาตรฐาน ใชระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

8.3 คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาด 

 

จังหวัดอางทองนับเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการเลี้ยงนกกระทาเปนจํานวนมาก การจัดต้ังตลาด

กลางผลิตภัณฑนกกระทาไมวาจะเปนเน้ือนกกระทา ไขนกกระทาที่ยังไมแปรรูป หรือมีการแปรรูป

เปนไขปรุงรส ผลพลอยไดที่ไดจากผลิ ตภัณฑนกกระทา รวมทั้งวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต เคร่ืองทุน

แรงตางๆ จะสงผลใหเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันไมมีการ

จัดต้ังตลาดกลางทําใหผูซื้อตองใชเวลาในการสืบหาขอมูลและเลียคาใชจายคอนขางสูง และ

บางคร้ังทําใหตองซื้อสินค าในราคาแพง นอกจากน้ีการสรางหลักประกันใหแกผูเลี้ยงนกกระทา 

โดยใหหนวยงานของรัฐเขามารับซื้อนกกระทาในราคาประกันอยางนอยที่สุดใหคุมกับตนทุนที่

เกษตรกรตองใชจาย จะเปนการสงเสริมใหการเลี้ยงนกกระทาอยางตอเนื่อง และไมเกิดการขาด

แคลนของผลิตภัณฑนกกระทาในตลาด 

2. เปาหมายยุทธศาสตร 

2.1 เพื่อสงเสริมการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการหาตลาด 

2.2 สงเสริมการประกันราคา 

3. มาตรการ 

3.1 เพิ่มตลาดรองรับผลิตภัณฑนกกระทา 

3.2 เกษตรกรมีอํานาจตอรองราคา 

4. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาดานการตลาด ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี  

4.1 โครงการจัดต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑนกกระทา จังหวัดอางทอง 

4.2 โครงการประกันราคาไขนกกระทาของภาคเอกชน 

4.3 โครงการประกันราคาไขนกกระทาของภาครัฐบาล 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตวปก (นกกระทา)  จ.อางทอง : กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

-59- 

โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลิตภัณฑนกกระทา จังหวัดอางทอง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดอางทองเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางการเลี้ยงนก กระทาที่ใหญที่สุดในประเทศ

ไทย การต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑนกกระทาที่จังหวัดอางทองนอกจากจะเปนศูนยรวมของการ

จําหนายแมพันธุ วัตถุดิบ อาหารสัตว มูลนกกระทา รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑที่ไดจากนกกระทา

อยางครบวงจรแลว ยังเปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร /ผูประกอบกา รที่เกี่ยวของกับนกกระทา

เปนอยางมาก 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหจังหวัดอางทองเปนศูนยกลางในการจําหนายผลิตภัณฑนกกระทาในจังหวัดอางทอง 

2.2 เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพการผลิต ผลิตภัณฑนกกระทา 

3. ตัวชี้วัด 

 มีศูนยกลางการจําหนายผลิตภัณฑนกกระทาในจังหวัดอางทอง  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 จังหวัดอางทองเปนแหลงซื้อขายผลิตภัณฑนกกระทาที่รูจักกันทั่วไป 

4.2 เพิ่มยอดขายใหกับผูประกอบการ 

4.3 มีผูประกอบการผลิตภัณฑนกกระทาเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สํารวจเขตพื้นที่ที่จะจัดต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑนกกระทา 

5.2 ปรับปรุงพื้นที่ที่จะจัดต้ังเปนตลาดกลาง 

5.3 ประชาสัมพันธใหผูประกอบการนําผลิตภัณฑมาจําหนาย 

5.4 ประชาสัมพันธใหผูบริโภคมาซื้อผลิตภัณฑที่มาวางจําหนาย 

5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 สํารวจเขตพื้นที่ที่จะจัดต้ังตลาดกลางผลิตภัณฑนกกระทา ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7.2 ปรับปรุงพื้นที่ที่จะจัดต้ังเปนตลาดกลางปรับปรุงพื้นที่ที่จะจัดต้ังเปนตลาดกลาง ใช

ระยะ เวลาประมาณ 1 ป  

7.3 ติดตอประสานงานใหผูประกอบการเตรียมนําผลิตภัณฑมาวาง จําหนาย ใชระยะเวลา

ประมาณ 2 เดือน 

7.4 ประชาสัมพันธใหผูบริโภคมาซื้อผลิตภัณฑที่มาวางจําหนาย ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สาํนักงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพัฒนาการจังหวัด  

8.3 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด  

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการประกันราคาไขนกกระทาของภาคเอกชน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่เกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทาประสบปญหา คือความผันผวนใน

เร่ืองราคาของไขนกกระทา เมื่อมีปริมาณก ารผลิตไขนกกระทามีมากเกินไปก็จะสงผลราคาไขนก

กระทามีราคาถูกลง ในทํานองตรงกันขามหากปริมาณการผลิตไขนกกระทามีนอยเกินไปก็จะสงผล

ใหราคาสูงขึ้น ดังนั้นหากภาคเอกชนมีการรวมตัวกันโดยมีสวนกลางที่เขามาดูแลในเร่ืองการ

ประกันราคาแลวก็จะสามารถบรรเทาความผันผวนของราย ไดและเปนการสรางหลกัประกนัและ

ความมั่นใจใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหราคาไขนกกระทามีเสถียรภาพ 

2.2 เพื่อลดความผันผวนจากรายไดของเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา 

3. ตัวชี้วัด 

 เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาในจังหวัดอางทองสามารถขายไขนกกกระทาในราคาประกัน  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทามีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น 

4.2 เปนการสรางหลักประกันและความมั่นใจใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา 

4.3 ปริมาณการผลิตไขนกกระทามีการวางจําหนายอยางสม่ําเสมอ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดชนิด และประเภทของราคาไขนกกระทาที่จะรับประกัน 

5.2 ประกาศแจง และประชาสัมพันธใหเกษตรกร และผูบริโภคทราบ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ประกาศผูประกอบการเอกชนที่เปนผูทําหนาที่รับซื้ อไขนกกระทาจากเกษตรกรใน

ราคาประกัน ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 คัดเลือกผูประกอบการเอกชนที่เปนผูทําหนาที่รับซื้อไขนกกระทาจากเกษตรกรใน

ราคาประกัน ใชระยะเวลาประมาณ  3  เดือน 

7.3 ประกาศผูผานการคัดเลือกแกเกษตรกร ใชระยะเวลาประมาณ  2 เดือน 

7.4 ประชาสัมพันธผูประกอบ การเอกชนที่เปนผูทําหนาที่รับซื้อไขนกกระทาจาก

เกษตรกรในราคาประกันแกเกษตรกร ใชระยะเวลาประมาณ 3  เดือน 

7.5 ตรวจสอบการทํางานของภาคเอกชนที่ผานการคัดเลือกอยางตอเนื่อง ใชระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
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โครงการประกันราคาไขนกกระทาจากภาครัฐบาล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่เกษตรกรที่เลี้ยงนกกระทาประสบปญหา คือความผันผวนใน

เร่ืองราคาของไขนกกระทา หากปริมาณการผลิตไขนกกระทามีมากเกินไปก็จะสงผลราคาไขนก

กระทามีราคาถูกลง ในทํานองตรงกันขามหากปริมาณการผลิตไขนกกระทามีนอยเกินไปก็จะสงผล

ใหราคาสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อบรรเทาความผันผวนของรายไดและเปนการสรางหลักประกันและความ

มั่นใจใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงนก โครงการรับประกันราคาไขนกกระทาของรัฐจึงเปนมาตรการหนึ่ง

ที่จะแกไขปญหาในเร่ืองน้ีได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหราคาไขนกกระทามีเสถียรภาพ 

2.2 เพื่อลดความผันผวนจากรายไดของเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา 

3. ตัวชี้วัด 

 เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทาในจังหวัดอางทองสามารถขายไขนกกกระทาในราคาประกัน  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทามีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น 

4.2 เปนการสรางหลักประกันและความมั่นใจใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงนกกระทา 

4.3 ปริมาณการผลิตไขนกกระทามีการวางจําหนายอยางสม่ําเสมอ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดชนิด และประเภทของราคาไขนกกระทาที่จะรับประกัน 

5.2 ประกาศแจง และประชาสัมพันธใหเกษตรกร และผูบริโภคทราบ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 5 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 กําหนดชนิด และประเภทของราคาไขนกกระทาที่จะรับประกันใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.2 ประกาศ แจง และประชาสัมพันธใหเกษตรกร และผูบริโภคทราบใชระยะเวลา 3 เดือน 

7.3 รับซื้อไขนกกระทาในราคาประกันเปนประจําตลอด 5 ป 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 องคการคลังสินคา 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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