
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล าดับความส าคัญ.......2........  

ชื่อโครงการ:  เพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ วงเงิน 15,796,700 บาท 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหลัก ต้นทาง (UPSTREAM) เพ่ิมศักยภาพการผลิตระดับฟาร์มวงเงิน 12,780,000 บาท 
กิจกรรมที่  2 กิจกรรมหลัก กลางทาง(MIDSTREAM) ยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน วงเงิน 1,516,700 บาท 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหลัก ปลายทาง(DOWNSTREAMS) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโคเนื้อ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ 
จ าหน่ายและขยายตลาด วงเงิน 1,500,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
แผนงาน เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ (สินค้าเกษตรส าคัญของกลุ่มจังหวัด ข้าวอินทรีย์ โค และสัตว์น้ า) 
หน่วยด าเนินการ  1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
 2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
 3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 

 ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา      ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    
  สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1756   
 2. นายสมชาย อนันตจารุตระกูล  ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4251-1167    
 3. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล         ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร    
สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4264-0096 
1. หลักการและเหตุผล                  
  1.1 ที่มา                  
 ค าแถลงนโยบายของคณ ะรัฐมนตรี  พล เอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีแถลง                  
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้อ 6.5 ให้ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ และข้อ 6.15        
ในด้านเกษตรกรรม ให้ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อผลผลิตจนถึง 
การแปรรูปและการส่งออก  นอกจากนั้น ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560 -2579)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2) ภาคเกษตร ให้เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน,เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ,ส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่
รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ ,พัฒนาสินค้าเกษตร
และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 ก าหนดกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิ สัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 



  

นอกจากนั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ข้อที่ 4 แนวทางการ
พั ฒ น าภ าค ที่ มี ค ว าม ส า คั ญ สู งแล ะส าม ารถผ ลั ก ดั น สู่ ก ารป ฏิ บั ติ  โด ยแ น วท างก าร พั ฒ น า                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐาน ,ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้า
เกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่,สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้  
 1.2 สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ 
  จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการเกษตรที่ส าคัญ        
คือ การปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนซึ่งปัจจุบันมีการรวมกลุ่มทั้งในรูป
กลุ่ม ผู้เลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูก กลุ่มผู้ขุนโคทั้งในรูปโคมันและโคเนื้อคุณภาพ ภายใต้การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
เมื่อขุนเสร็จโคมันจะถูกส่งขายตามตลาดนัดโคกระบือหรือมีพ่อค้ามารับซื้อถึงฟาร์ม กรณีโคขุนคุณภาพจะขาย
ให้กับสหกรณ์และสหกรณ์ช าแหละและแปรรูปตัดแต่งชื้นเนื้อเพ่ือจ าหน่ายอย่างกว้างขวางอาทิ สหกรณ์การ
เลี้ยง ปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางค า จ ากัด,สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัดและบริษัทนครพนมบีฟ จ ากัด 
ปัจจุบันเนื้อโคขุนจากพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างมาก เกิดกระแส    
การบริโภคเนื้อโคขุนในวงกว้าง จากการขยายตัวของผู้บริโภคความได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้งตลอดจนความ         
พร้อมด้านโลจิสติกส์และความช านาญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน จึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร สร้างความปลอดภัย สร้างความ
มั่นใจต่อผู้บริโภค สร้างรายได้ กระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก ให้ก้าวพ้นความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าให้แก่
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ความเร่งด่วน   
  ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้ เพราะผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
ประกอบกับการเลี้ยงโคเนื้อมีต้นทุนสูง ก าไรลดลง มีการแข่งขันด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดโคเนื้อ    
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น หากไม่ด าเนินโครงการจะสร้างความเสียหาย เสียโอกาสทาง         
ด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ                 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    1) เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อคุณภาพของเกษตรกร 
    2) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเนื้อโคที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
    3) เพ่ือส่งเสริมการตลาด/ช่องทางจ าหน่ายให้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าเนื้อโคคุณภาพสู่ตลาดภายในประเทศและอาเซียน 
    4) เพื่อเพ่ิมพูนรายได้และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน 
  2.2 สถานภาพของโครงการ               
     โครงการเดิม     โครงการใหม่        
  2.3 ประเภทของโครงการ                 
     พัฒนา       ด าเนินการปกต ิ        
  2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   เริ่มต้นปี 2562 สิ้นสุดปี 2563 
  2.5 สถานที่ด าเนินโครงการ 

 37 อ าเภอ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
 
 



  

3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   1) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
   2) สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด  
   3) สหกรณ์การเกษตรกรหนองสูง จ ากัด 
   4) บริษัทนครพนมบีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
   5) ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์   
   6) ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์/เขียงเนื้อ 
 3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   1) ผู้บริโภค  
   2) ผู้ประกอบการอาหารส าเร็จรูปที่ผลิตจากเนื้อโค 
   3) ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  
   4) ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
   5) ร้านจ าหน่ายอาหาร 
   6) ผู้ผลิต/ใช้ปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ 

4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ         

 4.1 เป้าหมายโครงการ                 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2563 ปี 

2564 
ปี 

2565 
1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ ครัวเรือน   12,500   
2. จ านวนแม่พันธุ์โคเนื้อที่ได้รับบริการ ตัว   25,000   
3. จ านวนแม่โคเนื้อท่ีตั้งท้องและคลอดลูก ตัว   15,000   
4. จ านวนโคเนื้อเพศผู้ก่อนเข้าสู่ขบวนการขุน ตัว   7,500   
5. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ   80   

  4.2 ผลผลิต  
   1. แม่โคเนื้อจ านวน 25,000 ตัว มีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าหนักเพ่ิมข้ึน   
            2. โคเนื้อเพศผู้ก่อนเข้าสู่ขบวนการขุน จ านวน 7,500 ตัว  
   3. ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์มีการพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเข้าสู่มาตรฐานได้รับการรับรองจาก
กรมปศุสัตว์ จ านวน 74 แห่ง  

  4.3 ผลลัพธ์  
   1. แม่โคเนื้อจ านวน 25,000 ตัว มีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าหนักเพ่ิมข้ึน  คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมตัวละ 1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 37.5 ล้านบาท 
   2. โคเนื้อเพศผู้ก่อนเข้าสู่ขบวนการขุน จ านวน 7,500 ตัว จ าหน่ายตัวละ 35,000 บาท เป็นเงิน 
262.5 ล้านบาท 
   3. สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเนื้อโค 
   4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจเนื้อโคคุณภาพ 



  

   5. ชุมชนมีความเข้มแข็งมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเพราะเกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 
250 กลุ่ม 12,500 ราย  
   6. เกษตรกรในชนบทมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 

  4.4 ผลกระทบ  
   เชิงบวก  
   1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าโคเนื้อ  
        2. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันสินค้าเนื้ อโคคุณภาพของจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 
   3. เป็นแหล่งผลิตเนื้อโคคุณภาพของประเทศและภูมิภาค 
      4. สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชนบท 
   5. รายได้ต่อครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
   6. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   7. สร้างความม่ันใจในการบริโภคเนื้อโค 
   8. ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาภาครัฐเพิ่มข้ึน   
   เชิงลบ  
   - 
5. แนวทางการด าเนินงาน                 
  (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ท าภายใต้โครงการที่จังหวัดขอเสนอ และท าเครื่องหมาย  ในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 
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ม.ค. – มี.ค.
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เม.ย. – มิ.ย.
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ก.ค. – ก.ย.
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1. กิจกรรมต้นทาง (UPSTREAM) 
เพ่ิมศักยภาพการผลิตระดับฟาร์ม 

  
 

 
 

 

2. กิจกรรมกลางทาง(MIDSTREAM)    
ยกระดับคุณภาพการผลิต 

  
 

 
 

 
 

3. กิจกรรมปลายทาง(DOWNSTREAMS) 
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือเพ่ือขยาย
การตลาด 

  
 

 
 

 
 

 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมต้นทาง (UPSTREAM)เพิ่มศักยภาพการผลิตระดับฟาร์ม งบประมาณ 12,780,000 บาท 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีความเข้มแข็ง 250 กลุ่มๆ ละ
50 ราย รวม 12,500 ราย แม่โคเนื้อเข้าร่วมโครงการ รายละไม่ต่ ากว่า 2 ตัว รวมแม่โคไม่น้อยกว่า 
25,000 ตัว 

1.2 บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโคเนื้อในพ้ืนที่ 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดท านาหญ้าผลิตเป็นเสบียงสัตว์ชุมชน  
 



  

1.4 สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรที่จัดท านาหญ้าและเสบียงสัตว์ชุมชน  
เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 45 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องตัดพืช Double chop,
รถพ่วงบรรทุกหญ้าต่อท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 5 คิว,เครื่องผสม TMR ขนาด 3 คิว เครื่องอัดฟาง 
ในลักษณะการให้ยืมเพ่ือการ 

 หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลางทาง (MIDSTREAM) ยกระดับคุณภาพการผลิต งบประมาณ 1,516,700 บาท 

2.1 จัดฝึกอบรมผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค หลักสูตร “การพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด” 
จ านวน 74 ราย 

2.2 ร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตัวอย่าง เพ่ือสร้างระบบอาหาร
ปลอดภัยโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และตรวจประเมินรับรองเขียงสะอาด จ านวน ๗๔ แห่ง 

 หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
 กิจกรรมที่  3 กิจกรรมปลายทาง (DOWNSTREAMS) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือเพื่อขยายการตลาด
 งบประมาณ 1,500,000 บาท 
  - จัดงานมหกรรมโคขุนคุณภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจตราสินค้าสู่ผู้บริโภคในพ้ืนที่  
  หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
6. วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา   

7. วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  
รายการ งบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 15,796,700 
งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

4,116,700 
- 

1,776,700 
2,340,000 

- 
11,680,000 
11,680,000 

- 

8. ความพร้อมของโครงการ                 
  8.1 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ                

     ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที        

     อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

     อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ    
  8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน            
    มี และสมบูรณ์  
     มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
     ไม่มี               



  

  8.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ     
   บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ ์   
   เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที      
            มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม    
            ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม        

    เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง       
              มีประสบการณ์ปานกลาง    
              ไม่มีประสบการณ ์     

   8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                
      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว       
       อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
       คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
       ไม่มี 

   8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
     ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา             

    ต้องท ารายงานการศึกษา           

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
   1) ตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปศุ
สัตว์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร  สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด  สหกรณ์
การเกษตรหนองสูง จ ากัด บริษัทนครพนมบีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด  สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยยึดหลักคิดร่วมกันท าร่วมกัน    
และรับผิดชอบติดตามดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
   2) มาตรการทางธุรกิจของผู้ซื้อซึ่งจะเป็นการควบคุมมาตรฐานการผลิตด้วย 
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
   -   


