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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
จังหวัดนครปฐมและราชบุรี เปนจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เอื้อตอการเลี้ยงสุกร และผูประกอบการที่เลี้ยงสุกรในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญ ในดานการ
เลี้ยงสุกร และมีการถายทอดความรูและประสบการณจากรุนสูรุน ปริมาณการเลี้ยงสุกรในทั้งสอง
จังหวัดมีประมาณ 3.0 ลานตัว สุกรเปนสัตวเศรษฐกิจสําคัญที่กอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เกิ ดมู ลคา เพิ่ม แกตัว สิน คาโดยการแปรรูปเพื่อการบริโภคได
หลากหลาย จึงเปนอีกหนึ่งวิสาหกิจที่กอใหเกิดการจางงานและเกิดรายไดกับบุคคลที่เกี่ยวของทั้ง
ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีการสงเสริมใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพ ก็จะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอีกดานหนึ่งใหกับประเทศ
การพิจารณาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของกับเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการ
เลึ้ยงสุกรคุณภาพที่มีอยูในพื้นที่ พบวา มีอุตสาหกรรมเชื่อมโยงซึ่งสามารถจําแนกเปน อุตสาหกรรม
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังแสดงในภาพ 1

อุตสาหกรรมตนน้าํ
- ฟารมเลี้ยงสุกร
- รานจําหนายยา
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว
- อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ
-อุตสาหกรรมอุปกรณที่ใชการ
เลี้ยงสุกร

อุตสาหกรรมกลางน้ํา
- ผูคาสง
- โรงฆาสัตว
- ตลาดกลางคาสุกร
- การขนสง
- บรรจุภัณฑ

อุตสาหกรรมปลายน้าํ
- ผูคาปลีก
- อุตสาหกรรมการแปรรูป
- รานอาหาร โรงแรม
- ตลาดสด
- ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวก
ซื้อ รานขายของชํา

ภาพ 1 แสดงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําที่เกี่ยวของกับ
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
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-2อุตสาหกรรมตนน้ํา ไดแก กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับฟารมเลี้ยงสุกรซึ่งสามารถจําแนก
ตามขนาดตามจํานวนการเลี้ยงสุกรไดเปน 3 กลุม คือ กลุมฟารมขนาดเล็กมีจํานวนสุกรนอยกวา 200
ตัว ฟารมขนาดกลางจะมีจํานวนสุกรอยูระหวาง 200 - 5,000 ตัว และฟารมขนาดใหญจะมีสุกรมากกวา
5,000 ตัวขึ้นไปและกลุมที่สองเปนกลุมสหกรณทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กมารวมกลุมกันเพื่อหวัง
ผลประโยชน ความอยูรอดของการเลี้ยงสุกร และกลุมสุดทายเปนกลุมรับจางเลี้ยงสุกรใหกับบริษัท
อุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแก โรงฆาสุกรและตลาดกลางคาสุกร โรงฆาสุกรในพื้นที่มีอยู
หลายแหง แตที่มีมาตรฐานยังมีอยูนอย สงผลใหการกําหนดราคาของเนื้อสุกรที่ตลาดกลางคาสุกร
ซึ่งมีทั้งตลาดระดับทองถิ่นและตลาดปลายทาง (ตลาดกรุงเทพฯ และจังหวัดที่ขาดแคลนเนื้อสุกร)
ไมเปนไปตามระบบ กลาวคือ มีพอคาคนกลางเขาแทรกแซงโดยติดตอตรงกับฟารมและตลาดเอง
จากนั้นก็นําสุกรจากฟารมไปสูโรงฆาและรับเนื้อสุกรจากโรงฆามาสูตลาด และเปนผูกําหนดราคา
ตลาด สงผลใหราคาเนื้อสุกรคอนขางผันผวน เพราะตองปรับตามราคาที่พอคาคนกลางกําหนด
อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การแปรรูปขั้นตน เปนการนําเนื้อสุกรผานความรอนเพื่อใหเปนเนื้อสุกรสุก จากนั้นก็
สงออกยังตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุนและฮองกงเปนตน
2. การแปรรูปขั้นสูง เปนการเพิ่มมูลคาเนื้อสุกรดวยการแปรรูปเปนสินคาเพื่อการบริโภค
ชนิดอื่น ๆ เชน ลูกชิ้นหมู กวนเชียง หมูแผน หมูทุบ เปนตน
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-32. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัด
นครปฐมและราชบุรี
ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ ที่นําเสนอตอไปนี้ เปน
ผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ประกอบการการศึกษาขอมูลขั้นปฐมภูมิจากภาคสนาม โดย
การจัดสนทนากลุมผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548
ที่โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
1) เงื่อนไขของปจจัยการผลิต
1.1 คุณภาพของทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรม
ผูประกอบการเลี้ยงสุกร สวนใหญเปนผูมีความรูและทักษะการเลี้ยงสุกรที่ดี ทั้งนี้
เพราะในแตละฟารมดําเนินการในลักษณะธุรกิจตกทอด นอกจากนึ้ ผูประกอบการสวนใหญ ในฟารม
ขนาดกลางและขนาดใหญมีการแสวงหาความรูในการผลิตดวยตนเอง แตสิ่งที่เปนปญหาคือ ขาดแรงงาน
ระดับลาง จึงจําตองใชแรงงานตางชาติ โดยเฉพาะแรงงานจากสหภาพพมา การจางแรงงานตางชาติมี
ตนทุนคาขึ้นทะเบียนแรงงานตางชาติและสวนใหญทํางานเพียง 4-5 เดือนก็จะเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
ผูประกอบการจึงตองหาแรงงานใหม ไมเกิดทักษะในการทํางาน และเพิ่มภาระคาใชจายและอาจเสี่ยงตอ
การทําผิดกฎหมายกรณีที่ไมไดไปขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว
1.2 เงินทุน
แหลงเงินทุนสําคัญในการผลิตสวนใหญมาจากธนาคารพาณิชย และ ธ.ก.ส. ซึ่ง
สนับสนุนแหลงทุนใหเฉพาะผูประกอบการในฟารมขนาดใหญและขนาดกลางที่ไดเคยติดตอกันมา
กอน สวนผูประกอบการรายยอยมักตองใชแหลงเงินทุนนอกระบบ และ ธกส. สวนกลุมผูรับจาง
เลี้ยงไมตองลงทุนมาก ลงทุนเฉพาะดานโครงสรางและโรงเรือนเทานั้น
1.3 โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
โครงสรางพื้นฐานตางๆ สวนใหญอยูในระดับที่มีความพรอม โดยเฉพาะระบบ
คมนาคมขนสง แตที่ยังเปนปญหาตอผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรคือ ไฟฟาและน้ําประปา เพราะ
ฟารมสุกรจําเปนตองใชไฟฟาและประปาเปนจํานวนมากในแตละวัน ผูประกอบการบางรายเลือกที่
จะขุดน้ําบาดาลมาใช แตมีปญหาในเรื่องคาใชจายดานภาษีการใชน้ําซึ่งเสียในอัตราลูกบาศกเมตร
ละ 6-8 บาทสงผลกระทบตอตนทุนในการประกอบการ
1.4 ตนทุนในการเลี้ยงสุกร
ปจจัยการผลิตสําคัญที่เปนตนทุนการเลี้ยงสุกรก็คือแมพันธุสุกร ซึ่งถือเปนปจจัยที่
หนึ่ง เกษตรกรแตละรายอาจมีตนทุนในแมพันธุที่ตางกัน ในขณะเดียวกันแมพันธุตางพันธุกันก็
ใหผลผลิตที่ตางกัน สงผลใหราคาลูกสุกรแตละสายพันธุแตกตางกัน ตนทุนการเลี้ยงที่สําคัญอีก
ดานหนึ่งคือ อาหารสัตวและยารักษาโรค อาหารสัตวโดยเฉพาะรําขาว มีการปรับตัวสูงขึ้นอยูตลอด
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-4เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล เชน การประกันราคาขาว ซึ่งสงผลใหรําขาวมีราคาสูงขึ้นดวย และ
นอกจากนี้ก็มีปญหาดานยารักษาโรค มีบอยครั้งที่สุกรตองตายดวยโรคที่ไมทราบสาเหตุ
1.5 การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพัฒนาสวนใหญจะเนนไปที่การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ โดยมักอยูใน
รูปของการวิจัยที่สถาบันการศึกษาเปนผูดําเนินการ แตอยางไรก็ตาม งานวิจัยแบบประยุกต เชน การ
สรางตลาด หรือการสรางตราสินคา (Brand) รวมไปถึงงานวิจัยที่เปนขอมูลสนับสนุน และสรางความ
เขาใจอยางถูกตอง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสุกรใหกับผูบริโภค และการ
บําบัดสิ่งปฏิกูลจากสุกร เชนการทําไฟฟาจากไบโอแกส การทําบอบําบัดน้ําเสีย หรือการนําน้ํากลับ
ใชใหม (Reused) ยังมีไมมาก
1.6 โรงเรือนไมไดมาตรฐาน
โรงเรือนที่ใชในการเลี้ยงสุกรสวนใหญยังเปนฟารมเปด ขาดระบบการจัดการ
สภาพแวดลอมที่ทางดานความสะอาด การใหอาหาร การปองกันโรคระบาด ไมมีการตรวจการเขา
ออกฟารมของผูเลี้ยงและบุคคลภายนอก ไมมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการทํางานเพื่อ
เพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร ยกเวนฟารมขนาดใหญและขนาดกลางที่มีมาตรฐานจะมี
การนําเทคโนโลยีการผลิตในแบบฟารมปดมาใช
2) เงื่อนไขดานอุปสงค
2.1 การบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ปจจุบันการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศมีมากขึ้น เพราะมีเนื้อสัตวบางประเภท
ที่ผูบริ โภคนิย มบริโ ภค เชน เนื้อไก เนื้อวัว เกิดโรคระบาด เชน โรคไข ห วัด นกและโรควัว บา
ประกอบกับกระแสพฤติกรรมการบริโภคที่เนนคุณภาพของอาหารปลอดภัย (Food Safety) และ
ปราศจากสารปนเปอนตางๆในผลิตภัณฑเนื้อสุกร ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สุกร และการแปรรูป ถาผูประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดรับกับความตองการ
ของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนการเพิ่มขีดความสามารถและสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน สามารถสงออกผลิตภัณฑสุกรแปรรูปไดมากขึ้น
2.2 ความพิถีพิถันในการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ
ปจจุบันกระแสความนิยมในการบริโภคสินคาที่สะอาดปลอดภัย ผูบริโภคสวน
ใหญจะพิถีพิถันและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น แตในประเทศไทย ผูบริโภคสวนใหญยังคงนิยมบริโภค
สินคาราคาถูกเปนหลัก ปจจุบันจึงยังคงมีเนื้อสุกรดอยคุณภาพแตมีราคาถูกจําหนายอยูในตลาดเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะตลาดนัดในชุมชนที่มีพอคารายยอยฆาสุกรจําหนายเอง ซึ่งอาจมีสุกรที่ตาย
จากโรคและไมไดผานมาตรฐาน ซึ่งผูบริโภคไมทราบ
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-52.3 การเพิ่มบทบาทของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก สมั ย ใหม เ ป น ตั ว ผลั ก ดั น ให สิ น ค า มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน เป น ที่
ยอมรับของผูบริโภคในระดับกลางและระดับสูง สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากเนื้อ
สุกร นอกจากนี้ ความสะดวกสบายในการจัดจําหนายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เปนการเพิ่ม
โอกาสในการจําหนาย เพราะมีการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคไดอยางทั่งถึง ทั้งในตลาดและ
หางสรรพสินคาที่ผูบริโภคมักจะใหความสําคัญกับอาหารสะอาดปลอดภัย และบรรจุภัณฑที่ดี
2.4 การกําหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑการคาโลก
ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ดังนั้น กิจกรรมการคา
ระหวางประเทศของไทยจึงตองเปนไปตามกรอบขององคการการคาโลก ประกอบกับปจจุบัน
รัฐบาลไทยพยายามที่จะเปดเขตการคาเสรี (FTA) กับนานาประเทศ ซึ่งเปนผลดีกับการสงออก
สินคาเกษตรของประเทศทางดานการลดภาษีการนําเขาของประเทศคูคา สามารถสงเสริมการ
สงออกไดมากขึ้น
2.5 การควบคุมคุณภาพเนื้อสุกร
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ตองการใหภาครัฐเขามาควบคุมดูแลคุณภาพเนื้อ
สุกร ตั้งแตฟารมเลี้ยง โรงฆาและจุดจําหนาย ที่ตองมีมาตรฐาน มีความสะอาดและเปนที่เชื่อมั่น
ของผูบริโภค เพราะหากยังคงมีเนื้อสุกรราคาถูกแตคุณภาพต่ําวางจําหนายแขงกับเนื้อสุกรที่มีราคา
สูงแตคุณภาพดี ยอมสงผลกระทบทางลบตอการแขงขันของเนื้อสุกรคุณภาพ และอาจสงผลให
ผูประกอบการหันกลับไปผลิตเนื้อสุกรดอยคุณภาพ ทําใหผูบริโภคสวนใหญจําตองบริโภคสินคาที่
ดอยคุณภาพตามไปดวย แมวาขณะนี้ฟารมเลี้ยงสุกรสวนใหญ รอยละ 97 จะรวมมือกันไมใชสารเรง
เนื้อแดงตั้งแตป 2546 ตามนโยบายรัฐบาลและกระแสโลก นอกจากนี้ สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ (Pig
board) ไดกําหนดระเบียบใชรวมกันและเนนการเลี้ยงสุกรคุณภาพทั้งกระบวนการ มากกวางดใชสาร
เรงเนื้อแดงเพียงอยางเดียว
3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่
เกี่ยวของทั้งในแนวตั้งและในแนวนอน ดังนี้
3.1 การรวมมือกันของผูประกอบการ
ผูประกอบการมีการรวมตัวเปนกลุมในรูปแบบสหกรณของแตละอําเภอ มีการ
จัดตั้งสหกรณ ชมรม สมาคมในระดับจังหวัดในกลุมจังหวัด CEO 6 ซึ่งมีแกนนําคือสมาคมผูเลี้ยง
สุกรแหงชาติ มีการจัดประชุมทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและชวยเหลือผูประกอบการที่ขาดความรู
ความสามารถ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร แตยังเปนการรวมกลุมเฉพาะกลุมผูเลี้ยงสุกร
เทานั้น
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-63.2 มีการจัดตั้งสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ
เป น นโยบายของรั ฐ บาลเพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางการกํ า หนดนโยบาย ระเบี ย บ
ขอกําหนด ตลอดจนกฎหมายที่มีเกี่ยวของกับสุกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการ
ประกอบดวยผูประกอบการ ตัวแทนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและนักวิชาการ ทําหนาที่สงเสริม
ผูประกอบการเลี้ยงสุกร อุตสาหกรรมการแปรรูป การสงออก แตในทางปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวยัง
ไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพราะมีเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาหลายสมัย
3.3 การสนับสนุนทางดานวิชาการ
มีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขามา
สนับสนุนโดยการใหบริการทางวิชาการทั้งในดานของการวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม และการเปนที่
ปรึกษาทางวิชาการ สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกร
คุณภาพใหบรรลุเปาหมาย
4) บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ
4.1 การสนับสนุนจากภาครัฐบาล
ผู ป ระกอบการต อ งการให ภ าครั ฐ เข า มามี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ
อุตสาหกรรมสุกรใหมากกวาที่เปนอยู ไมวาจะเปนการผลักดันใหเกิดสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ
การสนับสนุนแหลงเงินทุน การสรางความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจระหวางอุตสาหกรรม
สุกรและเนื้อสัตวอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนการเลี้ยงสุกร เชน นโยบายประกันราคาขาว
ราคาพื ช และสั ต ว อื่ น ๆ กระทบต อ ราคาอาหารสั ต ว หรื อ แก ไ ขนโยบายให เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสุกร เชน นโยบายภาษีที่เกี่ยวของกั บวัตถุดิบที่ใ ชในการผลิต ไมวาจะเปนไฟฟา
ประปา นโยบายประกันราคาสุกร การกําหนดมาตรฐานฟารมและโรงฆาสัตว ซึ่งจะผลักดันให
เกิดการรักษาสภาพแวดลอม รวมไปถึงคุณภาพของเนื้อสุกรที่จําหนายใหกับผูบริโภค
4.2 อุปสงคและอุปทานของตลาดเนื้อสุกรไมสอดคลองกัน
การเกิดอุปสงคและอุปทานของตลาดไมสอดคลองกัน สงผลใหผูประกอบการบาง
รายตองเลิกกิจการ เนื่องมาจากเมื่อราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรก็เพิ่มปริมาณการเลี้ยงมากขึ้น
รวมถึงมีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้น แตเมื่ออุปทานของผูผลิตมีมากกวาความตองการซื้อของผูจึง
ทําใหราคาเนื้อสุกรลดลง ผูเลี้ยงที่ขาดสภาพคลองทางการเงินจึงไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได
นอกจากนี้ผูเลี้ยงสุกรมักเพิ่มปริมาณการเลี้ยงตามราคาภาวะตลาดที่สูงขึ้น
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-74.3 การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดไมตอเนื่อง
แมวาจะมีการผลิตเนื้อสุกรที่คุณภาพเพิ่มขึ้น แตถายังขาดการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดก็ไมสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศได โดยเฉพาะดานการ
สงออก ปจจุบันกลุมผูประกอบการกลุมผูเลี้ยงสุกรคุณภาพ ยังไมมีการสรางตราสินคาเปนของตนเองเพื่อ
สรางการรับรูใหแกผูบริโภค ขาดการสงเสริมดานการตลาดโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยที่ไมมีเงินทุน
การแขงขันระหวางผูประกอบการยังไมรุนแรงหากมีการกําหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้โดยรวม
จะสงผลใหเกิดการพัฒนายิ่งขึ้น
จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
จังหวัดนครปฐมและราชบุรี โดยใช Diamond Model สามารถสรุปผลการวิเคราะห แสดงในภาพที่
2 และการกําหนดแผนภาพเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ แสดงในภาพ 3
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-8บริบทการแขงขันและ
กลยุทธทางธุรกิจ

เงื่อนไขของปจจัย
การผลิต
(+) เกษตรกรในพื้ น ที่ มี ทั ก ษะการในการ
เลี้ยงสุกร
(+) แหลงเงินทุนสนับสนุน
(+) โครงสรา งขั้นพื้ นฐานเอื้ อ ตอ การเลี้ ย ง
สุกร
(-) ราคาอาหารสั ต ว มี ก ารปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
ตลอดเวลา
(-) ยารัก ษาโรคของสุก รไมต รงกั บ โรคที่
สุกรเปนอยู
(-) โรงเรือ นสุก รไมไ ด ม าตรฐานและขาด
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการจั ด การฟาร ม
เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
(-) ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงสุกร

(+) มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยางตอเนื่อง
ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ
(+) รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหประเทศไทยเปน
ครัวโลก
(+) มีการแปรรูปเนื้อสุกรในทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา
(+) ตลาดตางประเทศมีความตองการ
(-) ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
(-) ผูประกอบการบางสวนขาดจริยธรรมใน
การดําเนินการ
(-) อุปสงคและอุปทานของตลาดไมมี
ความสอดคลองกัน
(-) ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดไมตอเนื่อง

เงื่อนไขดานอุปสงค
(+) ผูบริโภคนิยมบริโภคเนื้อสุกร
มากขึ้น
(+) เกิดกระแสความนิยมในการบริโภค
อาหารปลอดสารพิษ
(+) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมชวยกระจาย
เนื้อสุกรเขาถึงกลุมผูบริโภค
(+) ประเทศไทยมีระบบการคาแบบเสรี
(-) มีเนื้อสุกรที่ไม มีคุณภาพจําหนายใน
ตลาดเปนจํานวนมาก
(-) ขาดการควบคลุมคุณภาพเนื้อสุกรจาก
ภาครัฐ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
และสนับสนุน
(+) มีการรวมกลุมกันในรูปแบบของ สหกรณ
(+) มีการจักตั้ง Pig Board แหงชาติ
(+) สถาบั น การศึ ก ษาเข า มาให ก ารสนั บ สนุ น
ทางดานวิชาการ
(-) ขาดการเชื่อมโยงกันในเครือขายวิสาหกิจ
(-) ขาดการถายทอดความรูในการเลี้ยงสุกร
(-) ไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางของผูเลี้ยง
โรงฆาสัตว
(-) มีพอคาคนกลางเขาแทรกแซงราคา

ภาพ 2 แสดงการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
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หนวยงานของรัฐ
-

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงตางประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง

ตลาดกลาง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว
- อุตสาหกรรมยาและ
เคมีภัณฑ

ฟารมเลี้ยงสุกร

ตลาดผูบริโภค
ภายใน

กลุมพอคา

โรงงานแปรรูปเนื้อสุกร

สถาบันการศึกษา
-

มหาวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
โรงเรียนฝกอบรม
สถาบันอาหาร

สมาคมตาง ๆ
-

หอการคา
อาชีวศึกษา
สมาคมผูเลี้ยงสุกร
สภาอุตสาหกรรม

ภาพ 3 แสดงแผนภาพเครือขายวิสาหกิจผูป ระกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
- อุตสาหกรรมเครื่อง
จักรกล
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ

- 10 3. การประเมิ น ศั ย กยภาพการพั ฒ นาของเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ผู ป ระกอบการเลี้ ย งสุ ก รคุ ณ ภาพ
จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
ระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ พิจารณาจาก 2 มิติ
คือ มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในแตละมิติ
พิจารณาจากดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา และปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนี้
1) มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ
1.1 ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา
1.1.1 ระดับของนวัตกรรม ผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกร
คุณภาพ พยายามที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ดวยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารหลากหลาย
รูปแบบ กอใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
1.1.2 ความสามารถการแขงขันในตลาดตางประเทศ ในแตละป ประเทศไทยสามารถ
สงออกทั้งสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรสุก และผลิตภัณฑเนื้อสุกร สูตลาดตางประเทศ กลาวไดวาวิสาหกิจ
กลุมนี้ มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ
1.1.3 กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ มีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑใหมี
ความหลากหลายและมีมาตรฐานที่ดีของผูประกอบการในอุตสาหกรรมสุกร ถือเปนอีกหนึ่งดัชนีที่
สะทอนใหเห็นการพัฒนาภายในเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
1.2 ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา
1.2.1 ระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจที่เกี่ยวของ เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยง
สุกรคุณภาพ มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน อุตสาหกรรมใน
แนวตั้ง เชน ผูประกอบการฟารมเลี้ยง ผูประกอบการโรงฆา เปนตน อุตสาหกรรมในแนวนอน เชน
การแปรรูป เปนตน นอกจากนี้ ยังเปนปจจัยสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีก เชน อุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ เปนตน
1.2.2 ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน ผูประกอบการเลี้ยงสุกรของไทยมีความ
เชี่ยวชาญในการเลี้ยงสุกรอยูในระดับชั้นนําของโลก นอกจากนี้สภาพแวดลอมตาง ๆ และสภาพ
ภูมิอากาศของไทยก็เหมาะสมแกการเลี้ยงสุกร มีความพรอมดานสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน
ที่สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ไดอยางดี
1.2.3
ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผูบริโภคโดยทั่วไปมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปโดยเนนความสะอาด ปลอดภัยและความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น เปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพเนื้อสุกร
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ระดับการพัฒนา (ความเขมแข็งเครือขาย)
(Cluster

1.2.4 ระดับของการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ เครือขาย
วิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ มีความเชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม และหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน แตยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
2) มิติศกั ยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม
2.1 ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา
2.1.1 การขยายตัวของสวนแบงในตลาดโลก ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตของไทย
ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยในป 2544 – 2546 เพิ่มขึ้นรอยละ 115 ในขณะที่ป 2547 เพิ่มขึ้นจากป
2546 รอยละ 80 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2548)
2.1.2 การขยายตัวในมูลคาผลผลิต ปริมาณการผลิตสุกรของภาคกลางในป 2547 มี
จํานวน 5,624 ลานตัว เพิ่มขึ้นจากป 2547 คิดเปนรอยละ 2.60 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,
2548)
2.1.3
ความสําคัญที่มีตอการจางงาน แรงงานที่เปนปจจัยการผลิตในเครือขาย
วิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จําแนกได 2 กลุม คือกลุมแรงงานระดับลาง สวนใหญ
กวารอยละ 90 เปนแรงงานจากสหภาพพมา และกลุมแรงงานระดับบน ซึ่งสวนใหญเปนคนใน
พื้นที่
2.2 ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา
เป น แรงผลั ก ดั น ทั้ ง จากตลาดระดั บ ประเทศและระดั บ โลก เนื่ อ งจากผู บ ริ โ ภคมี
แนวโนมที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตวใหญและเนื้อสัตวปก โดยสวนหนึ่งหันมาบริโภคเนื้อสุกร
แทน จึงอาจกลาวไดวาสุกรนาจะเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเนื้อสัตวที่มีการขยายตัวและเติบโตอยาง
มีอนาคต
จากการประเมินเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จากมิติความ
เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม ในดานดัชนีชี้วัดผลการ
พัฒนาและปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา พบวาจัดอยูในกลุม New Wave ดังภาพ 4
อิ่มตัว

3. Reorganization

6. Stars

รวมตัว

2. Seeking Direction

5. Potential Stars

เริ่มตน

1. Fragmented

4. New Wave

ต่ํา
ศักยภาพของเครือขาย (Industry
Potential)
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สูง

- 12 ภาพ 4 แสดงผลการประเมินตามรูปแบบการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจ
ผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จัดอยูในกลุม New Wave เพราะการ
รวมตัวของเครือขายยังไมสมบูรณนัก แตโดยศักยภาพของตัวอุตสาหกรรมเองแลว ถือไดวาอยูใน
สถานภาพที่ดี และเหมาะสมตอการพัฒนาตอไป ดังนั้นหากเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยง
สุกรคุณภาพไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบแลว เครือขายวิสาหกิจนี้จะเปนเครือขายวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
1. ภาพรวมกลุม จังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
ยงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
10.
10. กรุงเทพฯ
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝฝง อันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล

เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
- 13 สงขลา
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1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
วศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความร ออยและน้ําตาล

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

5. กลุมจั
มจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดั
งประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม
ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน - 14 สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
3 . 1 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ง เ ส ริ ม เ ค รื อ ข า ย วิ ส า ห กิ จ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ลี้ ย ง สุ ก ร คุ ณ ภ า พ
จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
หลักการและเหตุผล
กลุมวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐม และราชบุรี
เปนกลุมที่มีศักยภาพในการรวมตัวเปนเครือขายวิสาหกิจ เหมาะสมที่จะสงเสริมและพัฒนาตอไป
แมวาจะมีการรวมตัวกันในกลุมยอยของหวงโซอุปทานบางกลุมอยูบางแลวแตไมสมบูรณ หาก
ไดรับการสงเสริมเปนเครือขายวิสาหกิจอยางเปนระบบแลว เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกร
คุณภาพ จะเปนเครือขายวิสาหกิจศักยภาพในการแขงขันและสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน
ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
จากผลการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ เพื่อเปนแนว ทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพไดดังนี้
1. การสงเสริมใหเกิดความรูและความเขาใจแกผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ เกี่ยวกับ
หลักการ และประโยชนของเครือขายวิสาหกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2. การสงเสริมใหผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการรวมกัน เพื่อพัฒนาใหเครือขายวิสาหกิจมีความยั่งยืน
3. การมีหนวยงานกลางเพื่อประสานความรวมมือ การบริหารจัดการ และอํานวยความ
สะดวกใหแกสมาชิกของเครือขายวิสาหกิจ
4. ควรมีการกําหนดบทบาทของผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกร
คุณภาพ ดังนี้
4.1 ผูประกอบการ ควรมีบทบาทในการรวมกันผลักดันเครือขายวิสาหกิจไปสูเปาหมาย
ที่ไดรวมกันกําหนดโดยคํานึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยรวมกัน
รวมทั้งสรางตราสินคา เพื่อใหผลิตภัณฑมีเอกลักษณโดดเดน และเปนที่ยอมรับในตลาดภายในและ
ตางประเทศ
4.2 หนวยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนในดานนโยบาย โครงสรางพื้นฐาน และงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง
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- 16 4.3 การสนับสนุนใหเกิดสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ และใหมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรม
มากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับเครื อขายวิสาหกิจ ผูประกอบการเลี้ยงสุก รคุ ณภาพ ใหสามารถพั ฒนา
ผลิตภัณฑรวมกันกับเครือขายวิสาหกิจอื่นๆ ในภูมิภาคอื่นๆ ดวย
4.4 สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานวิจัยและพัฒนาตางๆ ควรมีบทบาทในการพัฒนา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และบรรจุภัณฑ ทักษะความรูของบุคลากรใหเอื้อตอการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
ในการจัดประชุมเชิงนโยบาย ที่ประชุมกลุมยอยไดเสนอโดยการจัดลําดับความสําคัญและ
เสนอแนะโครงการนํ ารอ ง โครงการเร งดว น และโครงการเสนอแนะ ที่ป ระชุม ใหญ พิจ ารณา
โครงการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีความสัมพันธกันใน
ระดับกลุมจังหวัดและระดับภาค และพิจารณาคัดเลือกเครือขายวิสาหกิจนํารองในแตละกลุมจังหวัด
ที่ ป ระชุ ม ได เ สนอแนะและจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และโครงการนํ า ร อ ง ตามแผนงาน/
โครงการทั้ง 14 โครงการ โดยแบงเปน โครงการนํารอง 1 โครงการ โครงการเรงดวนตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเรียงตามลําดับ 12 โครงการ และ
โครงการเสนอแนะ 1 โครงการ
วิสัยทัศน
ยกระดับการเลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสุกรใหไดมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจสุกรใหมีขีดความสามารถทางการแขงขันทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
2. สรางมาตรฐานของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑเนื้อสุกรใหมีคุณภาพสูงอยูเสมอ
3. สรางตราสินคา (Brand) ของผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
เปาประสงค
1. สรางมาตรฐานเนื้อสุกรและผลิตภัณฑเนื้อสุกรใหมีคุณภาพสูงเสมอ
2. สรางตราสินคาสุกรคุณภาพใหเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
3. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจสุกรคุณภาพใหไดศักยภาพสูงสุด
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผูปบริโภค
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เพิ่มศักยภาพดานคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑเนื้อสุกรและวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาขีดความสามารในการแขงขันของวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานสากล
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันประชาชนหันมาบริโภคเนื้อสุกรมากขึ้น แตปญหาเนื่องจากผูประกอบการยังไมมี
โรงฆาสุกรที่เปนมาตรฐาน โรงหรือสถานที่ประกอบการสวนใหญไมถูกตอง รวมถึงกระบวนการ
ขนสงอาจทําใหเกิดการปนเปอนจากกระบวนการฆาและชําแหละสุกรและภาพลักษณ อาจไมเหมาะสม
ในสายตานักทองเที่ยวและชาวตางชาติ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสตั วจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ สํานักงานสงเสริมการลงทุน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มโรงฆาสัตวที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากล
2. เพื่อผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพสงตางประเทศ
ตัวชี้วัด
การชําแหละเนื้อสุกรรอยละ 70 ขึ้นไปเปนไปตามมาตรฐานสากล
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนไดบริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาล
2. เกิดภาพลักษณทดี่ ีในสายตานักทองเที่ยว
3. เนื้อสุกรเปนที่ยอมรับของตางประเทศ
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. สํารวจ และจัดทําฐานขอมูลโรงฆาสุกรจากผูประกอบการทั้งหมดในจังหวัดนครปฐม
ราชบุรี
2. จัดประชุมระดมสมอง หนวยงานภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวกอง และผูประกอบการ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโรงฆาสุกรมาตรฐาน
3. หนวยงานภาครัฐ และผูประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงโรงฆามาตรฐาน
4. กําหนดมาตรฐานโรงฆาสุกรของผูประกอบการที่เขารวมโครงการ
5. ประสานงานระหวางผูประกอบการกับหนวยงานสนับสนุนเงินกู
6. รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนทีว่ างไว
7. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
6 เดือน
งบประมาณ
30,000,000 บาท
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- 18 โครงการสรางเสริมแนวคิดการเลี้ยงสุกรอยางถูกวิธี
หลักการและเหตุผล
ฟารมเลี้ยงสุกรในกลุมเครือขายขนาดกลางและขนาดใหญ แตบางสวนหรือฟารมขนาดเล็ก
ยังไมมีการจัดการอยางเปนระบบและถูกวิธี ยังใชเทคนิควิธีการแบบเดิม เปนแบบธรรมชาติ ไมวา
จะเปนการจัดการ การดูแลฟารม ตางจากฟารมที่เปนมาตรฐาน อันอาจกอมลพิษสิ่งแวดลอมจากมูล
สุกร ในการจํากัดได รวมถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการผลิต
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการจัดฟารมการเลี้ยงสุกรอยางถูกวิธีและเปนระบบ
ตัวชี้วัด
1. เกิดฟารมเลี้ยงสุกรคุณภาพที่มีการจัดระบบฟารมที่ดีมากขึ้น
2. ผูเลี้ยงสุกรรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการผลินสุกรที่ถูกตอง
ผลที่คาดวาจะไดรบั
1. ผูประกอบการใหความสําคัญกับการจัดการฟารมมากขึ้น
2. เกิดฟารมเลี้ยงสุกรคุณภาพที่ไดมาตรฐานและถูกวิธี
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของและผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพ
การเลี้ยงสุกรในปจจุบันและความตองการของผูประกอบการในพื้นที่
2. ออกแบบและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม การเลี้ยงสุกรอยางถูกวิธีตามมาตรฐานสากล
3. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ใหผูประกอบการกลุมเปาหมาย
4. ติดตามผลการดําเนินงานของผูประกอบการที่เขารับการอบรม
5. ประชุมประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการของโครงการทุก 3 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 19 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชนั้ สูง
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผูประกอบการขาดผลผลิต ในการสรางผลิตภัณฑจากสุกรที่มีคุณภาพ แมวาฟารม
ขนาดใหญจะสามารถดําเนินการไดดี แตสถานประกอบการที่นําสุกรมาทําผลิตภัณฑหรือแปรรูป
สวนใหญยังไมคอยมีมาตรฐาน ตั้งแตกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑในเรื่องของสินคาที่เปนการ
สรางความเชื่อถือและมูลคาเพิ่ม
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
วัตถุประสงค
1 เพื่อใหสถานประกอบการมีการแปรรูปที่มีมาตรฐานเดียวกัน
2 เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูซื้อผลิตภัณฑสุกรคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ผูผลิตรอยละ 30 มีผลิตภัณฑสุกรที่มีตราสินคาเปนของตนเอง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑสุกร ไดรับความไววางใจแกผูซื้อ
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการแปรรูปเนื้อสุกร จากผูประกอบการในพื้นที่
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกบการบริโภคผลิตภัณฑและเนื้อสุกรแปรรูป
เพื่อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ และการแปรรูปเนื้อสุกรแตละประเภท
2. ออกแบบและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการแปรรูปเนื้อสุกรแตละ
ประเภท ใหกับกลุมผูสนใจหรือกลุมผูประกอบการที่เปนกลุมเฉพาะ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ใหกับกลุมผูประกอบการเปาหมาย
4. ผูประกอบการรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวใหกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
5. หนวยงานที่เกี่ยวของสุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ และการ
แปรรูปเนื้อสุกรของผูประกอบการ
6. รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว
7. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการของโครงการทุก 3 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
งบประมาณ
2,800,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 20 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุมจังหวัด
หลักการและเหตุผล
ผลผลิ ตการแปรรู ปผลิ ตภั ณ ฑ ที่ ทํ าเป นสิ นค า ของจั งหวั ดที่ เลี้ ยงสุ กรมากที่ สุ ด การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑแ ละบรรจุภัณ ฑข องกลุมผูป ระกอบการยัง ไมคอ ยชัด เจนเหมือ นกับ จังหวัด อื่น ๆ ทั้ง ที่มี
แหลงวัตถุดิบเอง ดังนั้นการมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและสรางบรรจุภัณฑ ใหเปนที่นิยมเพื่อการ
ขายและสงออกจึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพาณิชยจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูประกอบการมีผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่หลากหลายมีคุณภาพ และสวยงาม
ตัวชี้วัด
จํานวนผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากเนื้อสุกรแปรรูปในจังหวัดเปนที่ตองการของตลาด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลิตภัณฑและผลผลิตการแปรรูปเนื้อสุกรเปนที่ตองการของตลาดในและตางประเทศที่มี
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่หลากหลาย
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนของหนวยงานที่รับผิดชอบ และผูประกอบการในพื้นที่
เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและการแปรรูปเนื้อสุกรตรงความตองการของตลาด
1. ศึ ก ษา สํ า รวจและจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการแปรรู ป เนื้ อ สุ ก ร
จากผูประกอบการในพื้นที่ และความตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของเนื้อสุกรแปร
รูป จากผูเกี่ยวของและผูประกอบการในพื้นที่
3. ออกแบบและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของเนื้อ
สุกรแปรรูป แตละประเภทโดยใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ดังกลาว เพื่ออบรมใหกับกลุมผูประกอบการที่เปนกลุมเฉพาะ
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ใหกับกลุมผูประกอบการเปาหมาย
5. ผูประกอบการรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวใหกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑและการแปรรูป
เนื้อสุกรของผูประกอบการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป
งบประมาณ
2,000,000
บาท
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 21 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยและสิ่งแวดลอมตามระบบการผลิตทีด่ ี
หลักการและเหตุผล
การผลิตอาหารปลอดภัยเปนสวนหนึ่งของนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ที่ตองการใหผูบริโภค
ไดรับอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากการปนเปอนมีระบบสุขาภิบาลที่ดีไมมีปญหาสิ่งแวดลอม
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติจังหวัด
วัตถุประสงค
1 ประชาชนไดบริโภคเนื้อสุกรที่มีความปลอดภัย ปราศจากสารตกคาง
2 ผูบริโภคมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ
ตัวชี้วัด
1. ไมมีสารเรงเนื้อแดงและสารตกคาง รอยละ 100
2. ไมพบปญหาการรองเรียนของประชาชนในการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 ประชาชนไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
2 ไมมีปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
3 เกิดภาพลักษณที่ดีในสายตาของนักทองเที่ยวในเรื่องอาหารและสิ่งแวดลอม
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษา สํารวจและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา หรืออุปสรรคในการเลี้ยงสุกร
จากผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อกําหนดมาตรฐานการเลี้ยงสุกรคุณภาพ และมาตรฐานสิ่งแวดลอม และ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสุกร
2. จัดทําหลักสูตรฝกอบรมการเลี้ยงสุกรคุณภาพ เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะในการเลี้ยง
สุกรที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค และรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ใหกับกลุมผูประกอบการเปาหมาย
4 ผูประกอบการรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวใหกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
5. หนวยงานที่เกี่ยวของสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับสารตกคางในอาหารและ
เนื้อสัตว
6. รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว
7. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
งบประมาณ
450,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 22 โครงการผูบริโภคเยี่ยมชมผูผลิต(จากฟารมสูโตะ)
หลักการและเหตุผล
อาหารปลอดภัยเปนสิ่งที่เกิดจากรวมมือกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค จึงควรสรางความ
เชื่ อ มั่น ด า นการผลิ ตที่ มีม าตรฐานให เกิ ดการยอมรับ ของผู บ ริ โภค โดยจั ดให สื่ อมวลชน ผู นํา และ
ผูเกี่ยวของตางๆที่เปนผูบริโภคมีกิจกรรมการเยี่ยมชมอาจเปนในลักษณะของฟารมสูโตะ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริโภคไดเขาเยี่ยมชมการผลิตเนื้อสุกรคุณภาพ
2. เพื่อใหผูประกอบมีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสุกรคุณภาพ
3. เพื่อใหมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆใหเกิดการยอมรับ
ตัวชี้วัด
1. ผูบริโภคไดศึกษาเยี่ยมชมฟารมผลิตสุกรที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อมั่น
2. จํานวนฟารมสุกรมีคุณภาพปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการมีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสุกรคุณภาพ
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสรางความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อสุกรที่มี
คุณภาพและปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑสุกรคุณภาพที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในการบริโภคเนื้อสุกรที่สะอาดและปลอดภัย จากผูเกี่ยวของและผูประกอบการในพื้นที่และจัดอบรม
ผูเกี่ยวของในพื้นที่
2. หนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการผลิตสุกรคุณภาพตั้งแตฟารมเลี้ยงสุกร การแปร
รูปและการจัดจําหนวยเพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐาน
3. ผูประกอบการรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวใหกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
4.
หนวยงานรับผิดชอบจัดกิจกรรมนําผูบริโภค สื่อมวลชนเยี่ยมชมฟารมสุกรคุณภาพ
เพื่อใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค
5. ติดตามประเมินผล จากผูประกอบการผลิตสุกรคุณภาพและผูบริโภคเกี่ยวกับคุณภาพ
ของอาหารที่ผลิตจากเนื้อสุก
6. สรุปผลและรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป
งบประมาณ
250,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 23 โครงการจัดอบรมหลักสูตรการสรางตราสินคาในระดับสากล
หลักการและเหตุผล
จังหวัดนครปฐมและราชบุรีจะเปนแหลงที่ผลิตสุกรมากที่สุด แตการแปรรูปผลิตภัณฑที่ทํา
เปน สินค า การสร างตราสินค ายังไมคอยชัดเจนเหมือนกับจังหวัดอื่ นๆทั้งที่มีแหลงวัตถุดิบเอง
ดังนั้นจึงเปนการมุงเนนการสรางตราสินคา เพื่อการขายและสงออก
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพานิชยจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานสงเสริมการลงทุน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูประกอบการมีตราสินคาและเปนทีย่ อมรับ
ตัวชี้วัด
จํานวนตราสินคาจากเนื้อสุกรในจังหวัดเปนที่ยอมรับ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปนที่ยอมรับของตลาดในประเทศและตางประเทศ
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดประชุมระดมสมอง จากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวกอง และผูประกอบการ
เกี่ยวกับแนวทางการสรางตราสินคาสุกรคุณภาพ ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนงานพัฒนาตราสินคาสุกรคุณภาพจากผูที่เกี่ยวของ และ
ผูประกอบการในพื้นที่
3. ประสานงานระหวางผูประกอบการกับหนวยงานสนับสนุนเงินกู
4.
จัด กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑที่มีตราสิน คาเปนที่ย อมรับของผูบริ โภค เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ และนํามาพัฒนาสินคาของตนเอง
5. รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว
6. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
งบประมาณ
850,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 24 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
หลักการและเหตุผล
ผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพบางรายยังไมมีความรูในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ การ
บริหารจัดการธุรกิจ ไมวาจะเปนการบริหารจัดการฟารม การเงินและการตลาด ดังนั้นจึงควรจัด
อบรมในดานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจ การ
บริหารจัดการในเครือขายวิสาหกิจการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพมีความรูความเขาใจและมีทักษะในดานการ
บริหารจัดการ การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ตัวชี้วัด
ผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพมีความรู ในการบริหารจัดการกิจการเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพสามารถนําความรูไปใชในการวางแผน และดําเนินการ
พัฒนาเครือขาย ไดอยางเปนระบบมากขึ้น
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งกลุมเครือขาย
วิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จากผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ํา โดยมีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนแกนนํา
2. จัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจแกผูประกอบการทั้งตนน้ํา
กลางน้ําและปลายน้ํา
3. จั ดประชุมเชิงปฏิบั ติก ารในพื้น ที่ เพื่อจัด ทํ าแผนปฏิบั ติ การในการพัฒนากลุมเครือ
วิสาหกิจจากผูที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ และผูประกอบการที่เกี่ยวของ
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุมเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การทํางานและการพัฒนาเครือขายรวมกัน
5. หนวยงานรับผิดชอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
6. จัดประชุมประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
งบประมาณ
650,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 25 โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
ผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพในจังหวัดนครปฐม และราชบุรีมีการรวมกลุมกัน แตขาด
ผูนําที่มีความเขมแข็งจึงควรมีการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม จัดหาสํานักงานหรือที่ทําการ และ
สงเสริมโดยการใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการที่มีการรวมกลุมกัน เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูประกอบ
การไดมาทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สมาคมผู
เลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐมและราชบุรี สหกรณผูเลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐมและราชบุรี
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1 จํานวนกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพมีจํานวนเพิ่มขึ้น
2 จํานวนสมาชิกในกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพมีกิจกรรมที่ทํารวมกันมากขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 มีการรวมกลุมและจํานวนสมาชิกกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น
2 กลุมผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพมีกิจกรรมรวมกันเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของ
กลุมเครือขายวิสาหกิจ
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษาความเปนไปไดในการรวมกลุมสมาชิกผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพในพื้นที่
จากผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยมีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปน
แกนนํา
2. จัดประชุมใหความรูผูประกอบการเกี่ยวกับการรวมกลุมเปนเครือขาย เพื่อใหเห็นถึง
ประโยชนของเครือขายวิสาหกิจ
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเครือขายวิสาหกิจ ที่มีความเขมแข็ง เพื่อประโยชนรวมกันของ
สมาชิก และแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานและการพัฒนาเครือขายรวมกัน
4. จัดตั้งกลุมผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรคุณภาพในพื้นที่นั้นๆ
5. หนวยงานรับผิดชอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดตั้งกลุมผูประกอบการเลี้ยง
สุกรคุณภาพ
6 จัดประชุมประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป
งบประมาณ
550,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 26 โครงการสรางจิตสํานึกผูป ระกอบการในการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มุงเนนอยางมาก แตปญหาของผูผลิตบางสวนที่ยังมี
การเลี้ยงสุกรที่ยังไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนของสารเรงเนื้อแดง หรือสารตกคางตางๆ อันอาจ ทําให
ประชาชนไมไดรับความปลอดภัยเพียงพอ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูประกอบการเลี้ยงสุกรอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อใหผูประกอบการมีจิตสํานึกที่ดีในคุณภาพความปลอดภัย
ตัวชี้วัด
สุกรที่ผลิตไดจากทุกฟารมรอยละ 100 มีคุณภาพความปลอดภัย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษา สํารวจและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและสภาพปญหาหรืออุปสรรคในการ
เลี้ยงสุกรจากผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อกําหนดมาตรฐานการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
2. ออกแบบและจั ด ทํ า หลั ก สู ต รฝ ก อบรมการเลี้ ย งสุ ก รคุ ณ ภาพ เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะในการเลี้ยงสุกรที่มีคุณภาพ ผูบริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสุกร
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ใหกับกลุมผูประกอบการเปาหมาย
4. ผูประกอบการรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวใหกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
5. หนวยงานที่รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่
6. จัดประชุมติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการทุก 3 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
งบประมาณ
850,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 27 โครงการจัดตัง้ หนวยงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพมีจํานวนมากขึ้น แตยังไมมีหนวยงานกลางในการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ กฎระเบียบ นโยบายของรัฐ และแหลงขอมูล
ขาวสารใหกับผูประกอบการ แมวาในระดับจังหวัดจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบอยูก็ตาม แตก็มีภาระ
งานมากและมีหลายหนวยงาน จึงควรมีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันเพื่ออํานวยความ
สะดวกผูประกอบการ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค เพื่อใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นทีแตละหนวยงานสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก ดานขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางเชื่อมโยงกัน
ตัวชี้วัด
การไดรับบริการดานขอมูลขาวสารตางๆ จาก หนวยงานที่เกี่ยวของ ของผูประกอบการ
เลี้ยงสุกรคุณภาพ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลขาวสารสนับสนุนผูประกอบการ และมีการบูรณาการในการ
ทํางานมากขึ้นผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษาสภาพปญหาเกี่ ยวกั บการไดรับการบริการดานขอมูลข าวสารในการเลี้ยงสุก ร
คุณภาพจากผูประกอบการในพื้นที่
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดของการใหบริการดานขอมูล
ขาวสารตางๆ แกผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ ของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา เพื่อพัฒนาการใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและมีการบูรณาการในการทํางานรวมกัน
ของหนวยงานตางๆ มากขึ้น
5. หนวยงานรับผิดชอบติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสารจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูประกอบการ
6 จัดประชุมประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 3-5 ป
งบประมาณ
3,500,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

- 28 โครงการการจัดตัง้ ศูนยพฒ
ั นาเทคโนโลยีสารสนเทศวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
ป ญ หาของผู ป ระกอบการเลี้ ย งสุ ก รคุ ณ ภาพที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ไม มี ศู น ย ข อ มู ล
สารสนเทศเพื่อใชประกอบการดําเนินงาน แมวาจะสามารถคนควาจากแหลงตางๆก็ตาม แตก็อาจ
เกิดความไมสะดวก ดังนั้นจึงควรที่จะมีหนวยงานกลางที่ดําเนินการในลักษณะของ “One stop
service”เพื่อเปนแหลงขอมูลที่ดี
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค
1 เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
2 เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูดานการเลี้ยงสุกรคุณภาพ นําไปสูการ
ผลิตใหไดมาตรฐานและความปลอดภัย
ตัวชี้วัด
1 มีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
2 ผูประกอบการเลี้ยงสุกรรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสุกรคุณภาพ นําไปสู
การผลิตใหไดมาตรฐานและความปลอดภัย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรคุณภาพ ไดรับขอมูลสารสนเทศ จากศูนยพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนปจจุบันและทันสมัยและเกิดความรูความเขาใจในการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
นําไปสูการผลิตใหไดมาตรฐานและความปลอดภัย
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จั ดประชุ มเพื่ อระดมความคิ ดเห็ นและศึ กษาความเป นไปได ของการจั ดตั้ งศู นย พั ฒนา
เทคโนโลยี สารสนเทศการเลี้ยงสุกรคุณภาพ เพื่อการประสานงานและใหบริการขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของแกกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ ผูเขารวมประชุมเปนผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้ง
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยมีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนแกนนํา
2. จัดหาสถานที่ ในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนยประสานงานและใหบริการขอมูลขาวสาร ของกลุมอื่นๆ ที่มี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานและการพัฒนา
เครือขายรวมกัน
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- 29 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเลี้ยงสุกรคุณภาพ ระหวางผูประกอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. หนวยงานรับผิดชอบติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ และการใหบริการ
ของศูนย จากผูที่เกี่ยวของ โดยจัดประชุม และสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป
งบประมาณ
3,500,000 บาท
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- 30 โครงการอบรมใหความรูผูบริโภคในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย
หลักการและเหตุผล
อาหารปลอดภั ย เป น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต อ งการทั้ ง ผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภค แต สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผู บ ริ โ ภค
บางสวนยังขาดความรู ความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารหรือเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ไมมีสารปนเปอน
อาจมีความเขาใจวาเนื้อสุกรที่แดงจัดนั้นเปนที่ตองการ สิ่งเหลานี้นับวายังมีความเขาใจไมถูกตอง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
วัตถุประสงค
1 เพื่อใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจในการเลือกซื้อเนือ้ สุกรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
2 เพื่อใหประชาชนไดบริโภคเนือ้ สุกรที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ผูบริโภครอยละ 80 มีความรูและพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรคุณภาพ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 ประชาชนผูบริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑจากสุกรคุณภาพ
2 เปลี่ยนเจตคติในการเลือกซื้อเนือ้ แดงที่ถูกตอง
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. ศึกษาสภาพปญหา สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑจากสุกร จากประชาชนใน
พื้นที่
2. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ จัดทําหลักสูตรฝกอบรมการบริโภคผลิตภัณฑจาก
สุกรที่มีคุณภาพและปลอดภัย และจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ
3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนในพื้นที่เปาหมาย เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
และสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัยไดอยางถูกตอง
4. หนวยงานที่รับผิดชอบติดตามผลการเลือกบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพและปลอดภัยจาก
ประชาชนในพื้นที่เปาหมาย
5 จัดประชุมติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินการทุก 3 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
งบประมาณ
400,000 บาท
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- 31 โครงการเพิ่มชองทางการจําหนายเนื้อสุกรคุณภาพเพื่อผูบริโภค
หลักการและเหตุผล
เนื้อสุกรที่มีคุณภาพสวนใหญมีจําหนายในซุปเปอรมารเก็ต มีราคาแพง ผูบริโภคสวนใหญ
อาจไมมีกําลังซื้อ ดังนั้นจึงควรจะมีเนื้อสุกรที่มีคุณภาพราคาถูกจําหนาย เพื่อให ผูบริโภคสวนใหญ
สามารถเขาถึงสินคาที่มีคุณภาพ โดยจัดตั้งเปนตลาดกลางของผูผลิตและผูบริโภค
หนวยงานรับผิดชอบ
สํา นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด สํ านั ก งานพาณิช ย จั งหวั ด สํ า นัก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด
สํานักงานจังหวัด
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาตลาดสดและตลาดนัดใหเปนศูนยกลางจําหนายเนื้อสุกรคุณภาพ ราคาประหยัด
ตัวชี้วัด
1 จํานวนผูประกอบการเนื้อสุกรคุณภาพเพิ่มขึ้น
2 ยอดขายของผูประกอบการเนื้อสุกรคุณภาพเพิ่มขึ้น
3 จํานวนตลาดเนื้อสุกรมีคุณภาพปลอดภัยในการบริโภค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 เปนแหลงซื้อขายเนื้อสุกรคุณภาพที่สําคัญและเปนที่รูจักทั่วไป
2 ผูบริโภคไดซื้อสินคามีคุณภาพ ราคาประหยัดและปลอดภัย
เปาหมายการดําเนินงาน (กิจกรรม)
1. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับตลาดสด และตลาดนัด ที่จําหนวยเนื้อสุกรคุณภาพ ในพื้นที่
2. ประชุมระดมความคิดเห็นจากผูประกอบการเลี้ยง และผูจําหนาย เกี่ยวกับการพัฒนา
ตลาดสดและตลาดนัดใหเปนศูนยกลางการจําหนวยเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ และจัดอบรมผูเกี่ยวของ
3. กําหนดมาตรฐานของตลาดสด หรือตลาดนัด ที่จําหนายสุกรคุณภาพ
4.
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางผูประกอบการสุกรคุณภาพและผู
จําหนายเนื้อสุกรคุณภาพในตลาดนัดหรือตลาดสด เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตและจําหนายเนื้อสุกรคุณภาพ
5. ผูประกอบการจําหนายเนื้อสุกรรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการใหหนวยงานรับผิดชอบรับทราบ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานของตลาดจําหนาย
เนื้อสุกรคุณภาพ และใหการรับรองมาตรฐาน และติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป
งบประมาณ
350,000 บาท
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- 32 สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพจังหวัดนครปฐมและราชบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร
ชาติ
1. การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
2. การปรับโครงสราง
ภาคการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ

กลยุทธ

1.เพิ่มศักยภาพดานคุณภาพ 1. พัฒนาผลิตภัณฑจากสุกรให
และมาตรฐานของ
ไดคุณภาพตรงตาม
ผลิตภัณฑเนื้อสุกรและ
มาตรฐานสากล
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ
2.พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ

2. พัฒนาและสงเสริมใหมีตรา
สินคาผลิตภัณฑเนื้อสุกร

เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

โครงการ

ระยะเวลา

1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงฆาสัตว
ใหไดมาตรฐานสากล
2.โครงการสรางเสริมแนวคิดการเลี้ยงสุกรอยางถูกวิธี
3 .โครงการเพิม่ ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ชั้นสูง
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหกับกลุมจังหวัด
5 .โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตอาหารปลอด
ภัยและสิ่งแวดลอมตามระบบการผลิตที่ดี
6.โครงการผูบริโภคเยี่ยมชมผูผ ลิต
จากฟารมสูโตะ

ระยะปานกลาง

งบประมาณ
หนวย:ลานบาท
30.00

ระยะปานกลาง
ระยะสั้น

1.00
2.80

ระยะสั้น

2.00

ระยะสั้น

0.45

ระยะสั้น

0.25

7 .โครงการจัดอบรมหลักสูตรการสรางตราสินคาใน
ระดับสากล

ระยะสั้น

0.85

- 33 สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพจังหวัดนครปฐมและราชบุรี (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร
ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ

กลยุทธ
3. พัฒนาใหเกิดเครือขาย
วิสาหกิจสุกรคุณภาพที่
ครอบคลุมผูที่เกี่ยวของ

4. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ใหกับผูบริโภค
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โครงการ

ระยะเวลา

8 .โครงการ อบรมความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจ
9. โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุกร
คุณภาพ
10. โครงการสรางจิตสํานึกผูป ระกอบการในการเลี้ยงสุกร
คุณภาพ
11. โครงการตั้งหนวยงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
แกผูประกอบการ
12. โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ
13.โครงการอบรมใหความรูผบู ริโภคในการเลือกซื้อ
อาหารปลอดภัย
14. โครงการเพิ่มชองทางการจําหนายเนื้อสุกรเพื่อผูบริโภค

ระยะสั้น

งบประมาณ
หนวย:ลานบาท
0.65

ระยะสั้น

0.55

ระยะสั้น

0.85

ระยะยาว

3.50

ระยะปาน
กลาง
ระยะสั้น

3.50

ระยะสั้น

0.35

0.40

- 34 โครงสรางแผนปฏิบตั ิการเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดราชบุรีและนครปฐม
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
พ.ศ. 2548-2551
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
ก. การปรับโครงสราง
ภาคการเกษตร

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.เพิ่มศักยภาพดาน
คุณภาพและมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล

1.1 สรางมาตรฐาน
เนื้อสุกรและผลิต
ภัณฑเนือ้ สุกรใหมี
คุณภาพสูงเสมอ
1.2 สรางตราสินคา
ใหเปนที่ยอมรับทัง้
ในและตางประเทศ

1. ผูเลี้ยงรอยละ 80 มี
ความรูความเขาใจในการ
ผลิตสุกรทีถ่ ูกตอง
2. การชําแหละเนื้อสุกร
รอยละ 70 เปนไปตาม
มาตรฐานสากล
3.. ผูผลิตรอยละ 30 มี
ผลิตภัณฑสุกรที่มตี รา
สินคาเปนของตนเอง

1) พัฒนาผลิตภัณฑใหได
ตรงตามมาตรฐานสากล
2) พัฒนาและสงเสริมใหมี
ตราสินคาผลิตภัณฑเนื้อ
สุกร

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงฆาสัตว
ใหไดมาตรฐานสากล3
2. โครงการสรางเสริมแนวคิดการเลี้ยงสุกร
อยางถูกวิธ3ี
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑชนั้ สูง2
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยเพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑใหกับกลุมจังหวัด2
5. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหาร
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมตามระบบการผลิตที่
ดี2
6.โครงการผูบริโภคเยี่ยมชมผูผลิต (จาก
ฟารมสูโตะ) 2

การเปรียบเทียบความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 (1 สอดคลอง 2 ไมสอดคลอง)
โครงการนํารอง(3-6 เดือน) 2โครงการระยะสั้น(ไมเกิน 1 ป) 3โครงการระยะปานกลาง(1-2 ป) 4โครงการระยะยาว(3-5 ป)

*
1

เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

ปศุสัตวจังหวัด
ม.เกษตร/SME/ธกส/
BOI
ปศุสัตวจังหวัด
/ม.เกษตร
ปศุสัตวจังหวัด/ม.
เกษตร/สสว./ธกส.
พาณิชยจังหวัด/ม.
เกษตร/สสว.
สาธารณสุขจังหวัด/
สิ่งแวดลอม
สํานักงานจังหวัด/
ปศุสัตว/
สาธารณสุข/ธกส.

ความ
สอดคลอง
กับแผน*
1

2
2
2
1

2

- 35 โครงสรางแผนปฏิบตั ิการเครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดราชบุรีและนครปฐม (ตอ)
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
พ.ศ. 2548-2551

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ

2.1 พัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจสุกรใหได
ศักยภาพสูงสุด
2.2 ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเลือก
ซื้อเนื้อสุกรของ
ผูบริโภค

1. จํานวน
เครือขายวิสาหกิจ
มีความรวมมือใน
การพัฒนาสุกร
คุณภาพ
2. ผูบ ริโภครอย
ละ 90 มีความรู
และพฤติกรรม
การเลือกซือ้ เนื้อ
สุกรคุณภาพ
3. จํานวนตลาด
เนื้อสุกรมีคุณภาพ
ปลอดภัยในการ
บริโภค

เครือขายวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

1) พัฒนาใหเกิดเครือขายวิสาหกิจ
สุกรคุณภาพที่ครอบคลุมผูที่
เกี่ยวของ
2) พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหกับ
ผูบริโภค

7. โครงการจัดอบรมหลักสูตรการสรางตรา
สินคาในระดับสากล2
8. โครงการ อบรมความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ2
9. โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูป ระกอบการ
เลี้ยงสุกรคุณภาพ2
10. โครงการสรางจิตสํานึกผูประกอบการใน
การเลี้ยงสุกรคุณภาพ2
11. โครงการตั้งหนวยงานสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกแกผปู ระกอบการ 4
12. โครงการจัดตัง้ ศูนยพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศวิสาหกิจผูประกอบการเลี้ยงสุกร
คุณภาพ3
13.โครงการอบรมใหความรูผูบริโภคในการ
เลือกซื้ออาหารปลอดภัย2
14. โครงการเพิ่มชองทางการจําหนายเนื้อ
สุกรคุณภาพเพือ่ ผูบ ริโภค2

พานิชยจังหวัด
/ม.เกษตร/สสว./ธกส./
BOI
พัฒนาชุมชน/สสว.

ความ
สอดคลอ
งกับแผน*
2

1

ปศุสัตวจังหวัด/สสว

1

ปศุสัตว/ม.เกษตร

1

ปศุสัตวจังหวัด/
ม.เกษตร/สสว..
ปศุสัตวจังหวัด/ ม.
เกษตร/สสว

2

สาธารณสุขจังหวัด/ ม.
เกษตร/ปศุสัตว
ปศุสัตวจังหวัด/พาณิชย/
สาธารณสุข

2

1
2

