
เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนปศุสัตว์
เพชรบุรี



ความเป็นมา

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี คือ ความส าเร็จ
ของงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เพชรบุรี ที่
ได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ในกิจกรรมการพัฒนาระบบการเลีย้ง
โคเนือ้ มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดตัง้เครือข่ายโคเนือ้เพื่อให้เกษตรกรได้
มีการรวมตวักันท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทกัษะและประสบการณ์ด้านโคเนือ้ให้เกดิความ
เช่ือมโยงอย่างครบวงจร ..... 



จากการจดัประชมุสมัมนาเครือข่ายโคเนือ้เพชรบรีุ เร่ิมตัง้แตปี่ 
พ.ศ2557 มีกลุม่เกษตรกร,วิสาหกิจชมุชนผู้ เลีย้งโคเนือ้ท่ีมาร่วมประชมุ ได้
มีการปรึกษาหารือกนัวา่ต้องการจดัตัง้สหกรณ์ผู้ เลีย้งโคเนือ้เพชรบรีุ จงึไป
ติดตอ่กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แตมี่ปัญหาอปุสรรคไม่สามารถจดัตัง้ได้
เน่ืองจากเกษตรกรสว่นใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนๆอยูแ่ล้ว   

ตอ่มาปี 2559 ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัเพชรบรีุได้รับงบประมาณ
จากกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง ให้มีการพฒันาโคเนือ้แบบครบวงจร
เน่ืองจากจดัเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดัเพชรบรีุ โดยให้มีการ
พฒันาโคเนือ้แบบครบวงจร ทัง้ต้นน า้ ( โคพอ่แม่พนัธุ์ )  กลางน า้(โคขนุ )และ
ปลายน า้เป็นผลติภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้โค ท่ีสามารถเพิ่มมลูค่าให้สงูขึน้และมี
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบรีุ



ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้คดัเลือกเกษตรกรในเครือข่ายโค
เนือ้เพชรบรีุไปฝึกอบรมเร่ือง การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากโคเนือ้ ท่ี ศนูย์พฒันา
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ จงัหวดัเชียงใหม ่ ระหวา่งวนัท่ี 24 -30 เดอืนพษษภาคม
2559 เม่ือกลบัมาก็ได้ร่วมกนัจดังานวนัโคเนือ้เพชรบรีุ  ณ ด่านกกักนัสตัว์
เพชรบรีุ    อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบรีุ  ระหวา่งวนัท่ี 15-19 กรกฎาคม 
2559 ซึง่ก็ได้รับผลส าเร็จจากการจดังานครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี

ผลจากการจดักิจกรรมทัง้ ๒ กิจกรรมท าให้สมาชิกเครือข่ายมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้อยา่งมากมีการนดัประชมุพบปะแลกเปลี่ยนความคิดซึง่
กนัและกนั โดยมี นายชวพันธ์ุ อันตรเสน  อดีตปศสุตัว์จงัหวดัเพชรบรีุเป็น
ผู้ ท่ีคอยให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุการขบัเคลื่อนเครือข่ายในครัง้นัน้ โดย
อนญุาตให้ใช้ห้องประชมุของส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัเพชรบรีุ เป็นท่ีท าการ
ชัว่คราวจนกวา่เครือข่ายฯจะมีท่ีท าการเป็นของตนเอง





แนะน าให้จัดตัง้วิสาหกิจชุมชนแทนสหกรณ์

นายชวพนัธุ์ อนัตรเสน ได้แนะน าให้กลุม่เกษตรกรไปจดัตัง้เป็น
วิสาหกิจชมุชน กบัส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีกลุม่สงักดั เพือ่ประโยชน์
ทางด้านการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและเป็นความนา่เช่ือถือของสถาบนั
ทางการเงิน อาทิ ธกส. ซึง่แตล่ะกลุม่ก็ได้มีการไปด าเนินการจดัตัง้เป็น
วิสาหกิจชมุชน รวมทัง้หมด 7 วิสาหกิจ ด้วยกนัและได้แตง่ตัง้ให้
นายบนัเทิง  นวมภกัดี เป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนปศสุตัว์
เพชรบรีุ   ซึ่งถือเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแรกของจังหวัดเพชรบุรี
จดทะเบียน เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2560
รหสัทะเบียน 2-76-08-05/2-0010



เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี

ประกอบด้วย

1.วสิาหกจิชุมชนพุสวรรค์โคเนือ้เพชรบุรี – นายบรรเทงิ นวมภักดีประธานวสิาหกจิฯ
- เลีย้งโคเนือ้ต้นน า้    - พ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลติลูกโคพันธ์ุดี 
- ศูนย์ศกึษาเรียนรู้



2.วสิาหกจิชุมชนผู้ปลูกหญ้าโคเนือ้เพชรบุรี
-นางผ่องศรี เป่ียมทอง  ประธานวสิาหกจิฯ
ผลติหญ้าเนเปียร์หมัก ไซเลช ทีเอมอาร์ จ าหน่าย     เลีย้งโคขุน (ปลอดสาร )  



3.วสิาหกจิชุมชนหนองโสนรวมใจ - นายชะลอ  ด านิล    ประธานวสิาหกจิฯ
- โคขุน(ปลอดสาร)
- โรงเกบ็ฟาง , โรงสีชุมชน
- แกงหัวตาลเนือ้ย่าง



4.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี
นายโชคชัย แช่มช้อย   ประธานวิสาหกิจฯ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค อาทิ เนื้อแดดเดียว,เนื้อฝอยสมุนไพร ลูกชื้นเนื้อ 
บาบีคิวเนื้อ ฯ   ข้าวเกรียบเนื้อ    ต้มพุงเนื้อเพชรบุรี แกงมัสมั่น แกงกุรุหม่าเนื้อ



๕.วสิาหกจิชุมชนผู้เลีย้งไส้เดือนเพชรบุรี  
นายณัฐพงศ์  เพชรพันธ์ุช่าง

ปุ๋ยมูลไส้เดือน  น า้หมักมูลไส้เดือน
ผักปลอดสาร อาทต้ินอ่อนทานตะวัน,ผักสลัด

๖. วสิาหกจิชุมชนเตาตาลบ้านหม้อ  
นายจ ารัส  มลีิ     ประธานวสิาหกจิฯ

น า้ตาลโตนดแท้  น า้ตาลมะพร้าวฯ
วจัิยเปลือกตาลลดต้นทุนอาหารโค

๗. วสิาหกจิชุมชนเหด็ถั่งเช่าเพชรบุรี   -
นายสุเมธ  กนกคีขรินทร์ ประธานวสิาหกจิฯ

เหด็ถ่ังเช่าสีทองชนิดแคปซูล
ชาเหด็ถั่งเช่าสีทอง 



๗ วสิาหกิจ รวมเป็น ๑  เครือข่ายวิสาหกจิชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี  
ภายใต้ช่ือ  “เซเว่นบีฟ ”  



โดยการน าเนือ้โคขุนคุณภาพที่ราคา  300  บาท/กโิลกรัม มาแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มเป็นเมนูต่างๆเช่น มัสม่ัน   กุรุม่า และตุ๋นยาจีน
ขายปลีกได้ 50 บาท/กระป๋อง   เนือ้โคขุน 1 กโิลกรัมสร้างมูลค่า 1,000 บาท  
เนือ้โคขุน 1 ตัน  ผลติ - ขายได้  1 ล้านบาท  
น าเนือ้โคขุน รวมของประเทศ  211,512 ตัน มาเพียง 10 % หรือเท่ากับน า
เนือ้โคขุน จ านวน 20,000 ตัน มาแปรรูป กจ็ะสร้างรายได้ ให้วงจรนี ้
มีมูลค่า  20,000 ล้านบาท  ยังไม่ได้รวมถงึ ส่วนที่เกี่ยวข้องทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม

เป้าหมายของเครือข่ายฯ





บันทกึข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายวสิาหกจิชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี บริษัท
สยามบีฟ จ ากัดและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ในงานพระนครคีรีครัง้ที่ ๓๑  
เมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ด้านการเลีย้งโคปลอดสาร เกรดพรีเมี่ยม





เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี  
มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
ส านักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเพชรบุรี ( ธ.ก.ส. )





ผลงานเด่น

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี -เป็นองค์กรที่ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐอย่างเตม็ที่

การร่วมออกร้านในงานต่างๆจังหวัดเพชรบุรี

ร่วมประกวดกจิกรรมการปรุงอาหาร















ร่วมออกบูทจ าหน่ายผลติภัณฑ์ในงานท่องเทียวที่ริมหาดชะอ า



ร่วมน าผลติภัณฑ์ของเครือข่ายไปจ าหน่ายในบูทของกรมปศุสัตว์ในงานตลาด
เกษตรเกรดพร่ีเมี่ยม ที่ คลองผดุงกรุงเกษม  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ พ.ย.๖๐





ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกประจนิ  จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่ วทิยาลัย
อาชีวศกึษาเพชรบุรี   งานเกษตรพระนครคีรีเมืองเพชร









ร่วมประชุมสัมมนาและศกึษาดูงาน ที่บริษัทแมคโคร จ ากัด  





มีร้านค้าวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของเครือข่ายฯที่ ร้านบิก๊บี เพชรบุรี







กิจกรรมผลิตหญ้าเนเปียร์หมัก ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าโคเนือ้
เพชรบุรี   บ้านน า้ทรัพย์  อ.แก่งประจาน










