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บทท่ี 1 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า 
 
1.1  หลักการและเหตุผล 

ทศวรรษที่ผ่านมาและทศวรรษหน้ามีกระแสและพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นมากมายใน
มิติระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศมหาอ านาจที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น ร้อยละ 20 
ของเศรษฐกิจโลก การเป็นทุกข์เพราะการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขาดความสามารถในการช าระหนี้ และขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของกลุ่มประเทศทวีปยุโรปที่รู้จักในนามของ “PIIGS” (โปรตุเกส ไอแลนด์ 
อิตาลี กรีซ สเปน) โดยเฉพาะประเทศกรีซที่ประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวมากที่สุดด้วยหนี้สาธารณะคิดเป็น
ร้อยละ 160 ของ GDP ของประเทศ การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจจากฝั่งอเมริกา มาสู่ฝั่งเอเชียและ
ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยมีประเทศในกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้) เป็นผู้น าทาง
เศรษฐกิจของโลกแทนและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากถึงร้อยละ 10 หากว่าสามารถรักษาระดับแห่งการเติบโตได้ในอัตรานี้
ต่อไปเรื่อยๆ ในอีก 15 ปีข้างหน้าจะขึ้นเป็นอันดับ 1 แทนประเทศมหาอ านาจปัจจุบันอย่างสหรัฐอเมริกาใน
ที่สุด รวมทั้งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ของกลุ่มประเทศทั้ง 10 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน 
ฟิลิปปินส์) การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน การลงทุน และ
สิ่งแวดล้อม น ามาซึ่งกฎ กติกาสากลใหม่ๆ ในการบริหารจัดการโลกและภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเงิน การลงทุน และสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือ 

สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ          
ภาวะโลกร้อน ความล้ าหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน
หลากหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย การประสบปัญหาด้านอาหาร พลังงาน และความมั่นคงทางด้าน
อาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยที่ส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม      
บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ น ามาซึ่งวิสัยทัศน์ใหม่ของประเทศไทย พ.ศ.2570 ว่า “คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 
การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี 
เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศร”ี (คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้ายังคงเน้นและบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยยึดคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้าผ่านแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ 

จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมา การจัดท าแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้าเป็นสิ่งจ าเป็น
และส าคัญในการเป็นกรอบแนวทางต่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ไทย ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ
และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในปี พ.ศ.2570 ได้ดังประสงค ์



2 

 

โครงการวิจัยและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า 
พ.ศ.2556–2565 จึงได้มีการด าเนินการขึ้นภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่าง  กรมปศุสัตว์         
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
1.2  กรอบแนวคิดในการจัดท า “แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565” 
 

 
  

แนวโน้ม/ทิศทางด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า 

กลุ่มผู้สร้าง/ผลิตใน
กระบวนการการปศุสัตว์ไทย 

(Supply Side) 

กลุ่มผู้ใช้และผู้บริโภคสินค้า 
บริการและผลผลิตจาก

กระบวนการการปศุสัตว์ไทย
(Demand Side) 

การปศุสัตว์ไทย
ในทศวรรษหน้า 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรค 

วิสัยทัศน์การปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า 
 

แผนแม่บทการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถานการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ กฎหมาย ที่กระทบ

ต่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ไทย 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการปศุสัตว์) อาทิ กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

พลังงานฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และอื่นๆ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2570 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) 

(ท่ีเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ไทย) 
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บทท่ี 2 

บริบทใหม่ในทศวรรษหน้าของโลกและของประเทศไทย 
 

2.1  บริบทใหม่ในทศวรรษหน้าของโลก 

ทศวรรษที่ผ่านมาและในทศวรรษหน้าบริบทต่างๆ ของโลกทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อม กฎหมาย และเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น  
การเปลี่ยนแปลงในกฎ ระเบียบ กติกาใหม่ของโลก การเกิดขั้วใหม่ทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มของประเทศ
ต่างในแต่ละภูมิภาคในโลกเพ่ือความร่วมมือ ความอยู่รอดและศักยภาพทางการแข่งขัน การที่ประเทศ
มหาอ านาจเดิมเริ่มถดถอย ประเทศมหาอ านาจใหม่เริ่มแข็งแกร่ง การที่โลกเริ่มแก่ชราเมื่อโครงสร้างสังคม  
ส่วนใหญ่เดินทางเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มลพิษทางสภาพแวดล้อม ความล้ าหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ภาวะโลกร้อน กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิกฤตความสมดุลของ
พลังงานและอาหาร 

2.1.1  ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการเกิดวิกฤติปัญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่มีสาเหตุของการเกิดที่หลากหลาย ตั้งแต่วิกฤติน้ ามัน ปัญหาหนี้สาธารณะ วิกฤติ
อาหารโลก ปัญหาในภาคการเงิน ปัญหาฟองสบู่แตก หรือแม้แต่หนี้เสียในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมที่มีการเชื่อมโยงติดต่อสัมพันธ์กันในธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ภาคการค้าระหว่างประเทศ ไปจนถึง
การลงทุนภาคการเงินที่รวดเร็วและสะดวกด้วยเทคโนโลยี แน่นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในโลกประสบกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจขึ้น ทิศทางการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกย่อมเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในที่สุดความต้องการซื้อของภาค
ประชาชนจะแปรผันไปในทิศทางเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี ค.ศ.2002 ภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานั้น ก าลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ    
อาเจนตินาล่มสลาย ด้วยสาเหตุของความบกพร่องในการบริหารจัดการหนี้ของประเทศ จนต้องเกิดการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจขึ้น ปัญหาการว่างงานเข้าขั้นวิกฤติ ประชาชนเผชิญกับภาวะยากจนลงทันที ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเริ่มเข้าสู่วิกฤติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดขยายวงกว้างสร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกอุปสงค์
โดยรวมของโลกชะลอตัวลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจซบเซาตามมา 

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจอาเจนตินาผ่านพ้นไป ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มขยายตัวดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญ
กับปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจอยู่บ้าง เช่น ปัญหาราคาน้ ามัน สงครามระหว่าง
ประเทศ ความผันผวนทางการเมือง เป็นต้น แต่เศรษฐกจิในหลายประเทศยังคงมีทิศทางของการขยายตัวที่ดีอยู่ 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ก าลังเฟ่ืองฟูในภาคอสังหาริมทรัพย์ เกิดปัญหาภาวะล้มเหลวทาง
เศรษฐกิจโลกขึ้นในช่วงปี ค.ศ.2007 สหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ (Subprime 
mortgage crisis) ซึ่งวิกฤตดิังกล่าวมีสาเหตุมาจากการปล่อยสินเชื่อเพ่ือการจ านองในภาคอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในช่วงเวลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการด าเนินนโยบายเพ่ือการกระตุ้น
เศรษฐกิจ หลังจากท่ีเกิดภาวะฟองสบู่แตกในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์อินเตอร์เน็ต (ค.ศ.2000) และ
เหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 (ค.ศ.2001) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้มีการขยายตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์
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ค่อนข้างมาก ด้วยระดับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ า และเงื่อนไขในการจ านองต่างๆ ค่อนข้างมีความ
หละหลวม 
 

ภาพที่ 2.1  อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
ที่มา : www.bot.or.th 
 

จนในที่สุดเมื่อระดับอัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และระดับราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน การปล่อยกู้ ปล่อยจ านองของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาที่มีความหละหลวมในช่วงนั้นให้กับ
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ซื้อเพ่ือเก็งก าไรซึ่งไม่ใช่ผู้ซื้อที่แท้จริง จึงเกิดภาวะฟองสบู่แตกในภาคอสังหาริมทรัพย์ขึ้น 
ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้สินได้ เกิดหนี้เสียขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เหล่าสถาบันการเงินของ
สหรัฐอเมริกามีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คุณภาพต่ าเกิดภาวะเสี่ยงขึ้นในระบบ เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในครั้งนี้  สร้างผลกระทบอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจโลก หลายประเทศได้รับผลกระทบ เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ สูงถึง 15.29 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 
19.05 ของขนาดเศรษฐกิจโลก 

นอกจากนี้ ในช่วงจังหวะเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป        
ซึ่งภาวะปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของทวีปยุโรป และภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากกลุ่มประเทศ PIIGS (โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ สเปน) ที่ประสบกับปัญหาการมีสัดส่วนหนี้
สาธารณะขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นนั้น มีสัดส่วนขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 26.18 ของขนาดเศรษฐกิจสหภาพ
ยุโรป และเศรษฐกิจสหภาพยุโรป มีขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของขนาดเศรษฐกิจ
โลก 
  

http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/project/econ_training_document2553/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8829-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%
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ภาพที่ 2.2 สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจสหภาพยุโรป และเศรษฐกิจกลุ่ม PIIGS 
ที่มา : The World Factbook, 2012 
 

ปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป มีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศกรีซ          
ที่ในปัจจุบันยังคงไม่สามารถหาแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ส่วนประเทศโปรตุเกส อิตาลี 
ไอร์แลนด์ และสเปน ถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้บางส่วน แต่สถานการณ์
โดยรวมยังคงผันผวนและเปราะบางอยู่มาก สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ปรับลด อันดับความน่าชื่อถือ 
(Credit Rating) ลงหลายขั้น ท าให้ภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนในหลายประเทศของทวีปยุโรปซบเซา 
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว 

ส่วนกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่าง BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสวนกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ถือได้สัดส่วนถึง 1 ใน 4 
ของเศรษฐกิจโลก ท าให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ไม่น้อย 

ภาพที่ 2. 3 สัดส่วนเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ BRIC 
ที่มา : The World Factbook, 2012 
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นอกจากนี้ วิถีของกลุ่มนักลงทุนในการแสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ๆ ท าให้ประเทศในกลุ่ม BRIC เกิดการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากแรงการเคลื่อนย้ายแหล่งลงทุนแห่งใหม่ของกลุ่มนักลงทุน เพราะแต่ละประเทศใน
กลุ่มดังกล่าว ค่อนข้างท่ีจะมีความน่าสนใจในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และจ านวนประชากรที่มี
ปริมาณมาก ตลอดจนเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินของโลกในครั้งนี้ใน
ระดับค่อนข้างต่ า หรือในบางประเทศเรียกได้ว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศต้นเหตุของวิกฤตการณ์ในครั้ง
นี้เป็นสัดส่วนน้อย 

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงมีการฟ้ืนตัวอย่างเปราะบางอยู่ เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ยืดเยื้อ 
โดยเฉพาะกรณีของประเทศกรีซ ซึ่งยังคงสร้างความกังวลอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ล่าสุดศาลเยอรมนีจะมีมติอนุมัติ
ให้สัตยาบันรับรองกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) เพ่ือปูทางเครื่องมือกู้วิกฤติอ่ืนๆ ให้ด าเนินการได้ 
พร้อมกับที่ฝรั่งเศสได้ออกมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของกรีซ ด้วยมาตรการรัดเข็มขัด และสนับสนุนให้กรีซ
อยู่ในยูโรโซนต่อไปก็ตาม ส่วนอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก คือ สถานการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา โดยล่าสุดได้ออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) ด้วยการเข้าซื้อ
หลักทรัพย์ที่มีสัญญาจ านอง เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (MBS) วงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือให้ระบบ
เศรษฐกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งคาดว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกจะเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

ทิศทางและอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศทางเช่นไร อัตรามากน้อยเพียงใด น้ าหนัก
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) ที่มีขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
19.50 ของขนาดเศรษฐกิจโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 ของ
ขนาดเศรษฐกิจโลก กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่าง BRIC ที่มีขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.64 เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.2011 เศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ด้วยขนาดเศรษฐกิจ 80.33 ล้าน
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงสร้างเศรษฐกิจของโลก จะมีภาคบริการถึงร้อยละ 63.4 ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 30.7 และภาคเกษตรกรรมร้อยละ 6.0 ทั้งนี้ ก าลังแรงงานล่าสุดของโลกอยู่ที่ 3.3 พันล้านคน 
 

ตารางที่ 2.1 GDP ของโลก ค.ศ.2002–2016 
ปี GDP World (US$ Billions) 

2002 33,395.53 

2003 37,566.82 

2004 42,269.42 

2005 45,674..38 

2006 49,485.99 

2007 55,794.94 

2008 61,213.15 

2009 57,875.51 

2010 63,134.66 

2011 69,971.50 

2012 82,827.51 

2013 87,043.14 

2014 91,847.37 

2015 97,344.37 

2016 103,488.66 

ที่มา : www.worldbank.org , www.imf.org (2555)  

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
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ในมุมมองผู้บริหารของภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกต่อประเด็นความซับซ้อนของโลกในปัจจุบันและใน
อนาคต 5 ปีข้างหน้าที่บริษัท IBM ได้สอบถามความเห็นไว้เมื่อ ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) (IBM, 2010 อ้างใน 
แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555–2564, 2555) พบว่า ผู้บริหารเกินครึ่ง (ร้อยละ 60) เห็นว่าโลก
ปัจจุบันมีความซับซ้อนสูง ขณะที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79) คาดว่าโลกในอนาคตในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะมี
ความซับซ้อนสูง ซึ่งความซับซ้อน (Complexity) แบ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ 4 มิติคือ มิติความผันผวน
(Volatile) มิติความไม่แน่นอน (Uncertain) มิติความซับซ้อน (Complex) และมิติการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง (Structurally Different) โดยมีผู้บริหารเพียงไม่ถึงครึ่ง (ร้อยละ 49) รู้สึกว่าได้เตรียมความพร้อม
รับมือกับความซับซ้อนดังกล่าวแล้วและผู้บริหารร้อยละไม่ถึงครึ่ง (ร้อยละ 30) เช่นเดียวกันตอบว่า ยังไม่ได้
เตรียมรับมือกับความซับซ้อน (Complexity Gap) 

นั่นแสดงให้เห็นว่า โลกก าลังมีความซับซ้อนมากขึ้นและยังไม่มีใครเตรียมความพร้อมรับมือกับความ
ซับซ้อนดังกล่าวอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการแท้จริง ความซับซ้อนต่างๆ ของโลกได้แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์
แล้วตามสื่อสารมวลชนต่างๆ นับตั้งแต่โลกได้เดินก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา เริ่มจากวิกฤติเศรษฐกิจใน
ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น ไทย เอเชีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป เป็นต้น เศรษฐกิจของประเทศพัฒนา
แล้วหรือมหาอ านาจเดิมก าลังชะลอตัว เศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาก าลังโดดเด่นมหาอ านาจใหม่ก าลังถือ
ก าเนิด ท าให้เศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาจะมีความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจโลก
มากขึ้นเรียกได้ว่าเป็น “the Rise of the Rest” (แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555–2564, 2555) คือ 
ตื่นจากการหลับใหล มีการลืมตาอ้าปากขึ้นมาได ไมใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะที่อเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุน โดย
ประเทศจีนและอินเดียเป็นประเทศที่โดดเด่นที่สุดขึ้นมาในบรรดาประเทศก าลังพัฒนาจะกลายเป็นประเทศ
มหาอ านาจขั้วใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต โลกในอนาคตจึงมีสองขั้วมหาอ านาจ ดังตารางที่ 2.2 และ
ภาพที่ 2.4 
 

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต 
ที่มา : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย,์ 2555 
  

World Economic Structure 

The Triad The Rise of the Rest 

The Rest of the World The Rise of Asia 

The Rest of Asia China / India 
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ตารางที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Gross Domestic Product (Nominal at Market Exchange Rates) 
[2050] (in 2009 US$ Billions) ของประเทศท่ีสูงสุด 20 อันดับแรก 

ประเทศ อันดับในปี 2050 2050 2009 อันดับในปี 2009 

 Chinaจีน 1 51,180 4,909 3 

 United States สหรัฐอเมริกา 2 37,876 14,256 1 

 Indiaอินเดีย 3 31,313 1,296 11 

 Brazilบราซิล 4 9,235 1,572 8 

 Japanญี่ปุ่น 5 7,664 5,068 2 

 Russiaรัสเซีย 6 6,112 1,231 12 

 Mexicoแมกซิโก 7 5,800 875 14 

 Germanyเยอรมนี 8 5,707 3,347 4 

 United Kingdom สหราชอาณาจกัร 9 5,628 2,175 6 

 Indonesiaอินโดนีเซีย 10 5,358 540 17 

 Franceฝรั่งเศส 11 5,344 2,649 5 

 Turkeyตุรกี 12 4,659 617 16 

 Italyอิตาล ี 13 3,798 2,113 7 

 Nigeriaไนจีเรีย 14 3,795 168 19 

 Canada แคนาดา 15 3,322 1,336 10 

 Spainสเปน 16 3,195 1,460 9 

 South Koreaเกาหลีใต้ 17 2,914 833 15 

 Vietnamเวียดนาม 18 2,892 93 20 

 Saudi Arabiaซาอุดิอาระเบีย 19 2,708 369 18 

 Australiaออสเตรเลีย 20 2,486 925 13 

ที่มา : PwC The World in 2050, January 2011, อ้างอิงใน Wikipedia, the free encyclopedia 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
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นอกจากนี้ The Future Agenda Programe (2010 อ้างใน แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555–
2564, 2555) ได้วิเคราะห์ภาพแนวโน้มอนาคตของโลกปี ค.ศ.2020 ไว้ว่า โลกจะเกิดปรากฎการณ์ส าคัญ       
4 ประการ คือ ความไม่สมดุลของการเติบโตของประชากร ข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ การ
เพ่ิมข้ึนของความมั่งคั่งของเอเชีย การเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังแสดงในภาพที่ 2.5 

ภาพที่ 2.5 แนวโน้มอนาคตของโลกปี 2020 
ที่มา : ดัดแปลงจาก The Future Agenda Programe 2010 อ้างใน แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555–2564 
 

เศรษฐกิจโลกในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญความเสี่ยง 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) ความไม่สมดุล
เรื้อรังด้านการคลัง 2) ความไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรงทางด้านรายได้ และ 3) ความผันผวนอย่างรุนแรงของ
ราคาพลังงานและราคาสินค้าเกษตร ดังภาพที่ 2.6 

ภาพที ่2.6  ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของโลกในอนาคต 
ที่มา : World Economic Forum, 2012 
  

ความไม่สมดุลของการเติบโตของประชากร 
(Imbalanced Population Gowth) 
• โดยประเทศพัฒนาแลว้และประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมาก 

จะมีประชากรสูงอายุมากขึ้น ในขณะทีป่ระชากรในวยั
แรงงานลดลง และจ านวนชนชั้นกลางในโลกเพิ่มสูงขึ้น 

ข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
(Key Resource Constraints) 

• เช่น พลังงาน โลหะ แร่หายาก (Rare Metals) น้ า ที่ดิน 
อาหาร เป็นต้น 

การเพ่ิมขึ้นของความมั่งคั่งของเอเชีย  
(Asian Wealth Shift) 
• โดยเฉพาะประเทศจีน และ อินเดีย 

การเข้าถึงข้อมลูอย่างท่ัวถึง (Universal Data Access) 
• จากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ การผนวก

รวมของการแพร่ภาพจายเสียง การส่ือสารไร้สาย และ
อินเทอร์เน็ต 

โลกปี 2020 
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เศรษฐกิจโลกในอนาคตคาดว่าจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด าเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการ
ขยายตัวโดยรวมค่อนข้างต่ าพร้อมทั้งมีแรงกดดันจากภาวะการว่างงาน การใช้พลังการผลิตไม่เต็มที่ตลาด
การเงินมีความผันผวน ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงระบบตลาดมากขึ้นจึงจ าต้องขยายบทบาทด้านการก ากับดูแล
และงบประมาณให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น  เพ่ือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การค้าและการลงทุน ท าให้มาตรการด้ านภาษีไม่มีบทบาท
เท่าใดนัก ด้วยในกลุ่มประเทศต่างๆ ในประชาคมที่เกิดขึ้นจะปลอดภาษี แต่มาตรการกีดกันทางการค้าการ
ลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ภาษีจะเกิดขึ้นแทนมาตรการทางภาษี แต่ละประเทศหันมาใส่ใจและให้ความส าคัญ
กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น อาจเกิดการปกป้องตนเองออกมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบ
ใหม่ๆ เกิดมากขึ้น การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือก ากับดูแลเสถียรภาพทางการเงินแนวโน้มราคาพลังงานและ
อาหาร บทบาททางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น SWF) (ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 
2553 ของส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช. 2553) 

2.1.1.1  กฎกติกาใหม่ของโลก 
ในอดีตการเจรจาเกี่ยวกับจัดท ากฎระเบียบและข้อตกลงของโลก ประเทศก าลังพัฒนาจะค่อนข้าง

เสียเปรียบประเทศพัฒนาแล้วในการต่อรองและด้วยจากการขาดความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพในการ
เจรจาต่อรอง รวมทั้งมีปัญหาการรวมกลุ่มกันในการเจรจา เพราะถูกประเทศพัฒนาแล้วกดดันเป็นรายประเทศ 
ไม่ให้สามารถรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่น จึงไม่รู้เท่าทันไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างเป็น
ธรรมได้เต็มที่ ปัจจุบันและอนาคตแม้ประเทศก าลังพัฒนาจะมีอ านาจในการเจรจาต่อรองต่อประเทศพัฒนา
แล้วมากขึ้นในการจัดท าปรับแก้ไขกฎระเบียบใหม่ แต่หากไม่เตรียมตัวให้พร้อมหรือร่วมในการเจรจาให้เกิด
ความเป็นธรรม การปรับกฎระเบียบใหม่จากที่คิดว่าเป็นโอกาสอาจจะกลับเป็นอุปสรรคหรือส่งผลลบก็เป็นได้
คือ (1) การเป็นอุปสรรคต่อการส่งสินค้าจากประเทศก าลังพัฒนาเข้าไปจ าหน่ายในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว 
โดยใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการแรงงาน สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น (2) การขยายบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วไปยัง
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในสาขาต่างๆ มากขึ้น (3) การส่งผลต่อ
นโยบายของรัฐ ภาคธุรกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน ที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพันธกรณี หรือกระแส
ค่านิยมใหม่ๆ ของโลก โดยการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

(1)  กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน 
ภายใต้ข้อจ ากัดของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจ และสภาพการค้า

และการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันรุนแรง หลายประเทศได้ด าเนินมาตรก ารการปกป้อง
ผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการเปิดการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาค และการปรับตัวของ
เศรษฐกิจสู่ฐานความรู้ ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการ และสร้างกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญามาก
ขึ้น ภาวะโลกร้อนเริ่มส่งผลให้มีกฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กฎกติกาใหม่ด้านการค้าการลงทุนของโลกที่
ไทยจะต้องเผชิญในอนาคต ดังนี้ 

 มาตรการทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการแรงงาน มาตรการ
สิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุน เป็นต้น  
ท าให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ และสนับสนุนความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การเปิดเสรีในสาขาการค้าบริการ และการลงทุน เป็นการเลือกเปิดในบางสาขา
ผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือข้อตกลงในภูมิภาค การลงทุนเน้นให้ความส าคัญในเรื่องความโปร่งใสของ
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กฎเกณฑ์การลงทุน การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างประเทศผู้ลงทุน (Non–Discrimination) และการปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติ (National Treatment) ที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติต่อผู้ลงทุนของประเทศสมาชิกอ่ืนเสมือนผู้ลงทุน
ของตน รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่มีความโปร่งใส และเสถียรภาพให้แก่การ
ลงทุนระยะยาวและการค้าระหว่างประเทศ 

 กฎเกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือก าหนดระดับของการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมเรื่องเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร และความลับทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างนวัตกรรมและภูมิปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 

 มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน จะมีมากขึ้นทั้งใน
รูปแบบที่เป็นมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่มาตรการภาษี เช่น การเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้าน าเข้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การก าหนดให้ต้องรายงานปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตสินค้า และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งและการบินของสหภาพยุโรป เป็นต้น มาตรการทาง
การค้าและกฎระเบียบเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเหล่านี้ จะทวีความเข้มข้นและท าให้การส่งสินค้าจากประเทศ
ก าลังพัฒนาไปจ าหน่ายในประเทศพัฒนาแล้วท าได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการปรับตัว
ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศก าลังพัฒนา 

(2)  กฎระเบียบด้านการเงิน 
มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศต่างๆ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 

จะท าให้เกิดการปรับปรุงกฎกติกาภาคการเงินที่ส าคัญดังนี้ 
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทางบัญชีที่เข้มงวด กระแสโลกาภิวัฒน์

และความเชื่อมโยงของภาคส่วนต่างๆ ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ท าให้ความเสี่ยงทางการเงินมีแนวโน้มที่
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นหลายประเทศจึงเน้นการปรับปรุงระบบ เกณฑ์ขั้นต่ า และ
เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงิน อาทิ การเพ่ิมเกณฑ์ขั้นต่ าของเงินทุน
ส ารองตามกฎหมาย ขณะเดียวกันการก ากับดูแลก็จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะการก ากับดูแลธุรกรรมระหว่างภาคส่วนที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
(Cross–sector Supervision) และธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในเครือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญต่อระบบ
การเงิน (Consolidated Supervision) เพ่ือลดความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ่ที่มีผลกระทบต่อระบบการช าระเงิน
ในวงกว้าง และเพ่ือเสถียรภาพให้ระบบการเงิน 

 การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลกจะมีความผันผวนและเกิดความเสี่ยงมากขึ้น 
แนวโน้มในระยะยาว ประเทศและทวีปต่างๆ จะมีการรวมกลุ่มหรือมีข้อตกลงการค้า การลงทุนและการเงินที่
เสรีมากขึ้น ดังนั้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนในโลกจะเพ่ิมขึ้นมากกว่าปัจจุบันหลายเท่า การเคลื่อนย้ายเงินทุนใน
โลกจะมีผู้ที่มีบทบาทส าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ประเทศผู้ค้าน้ ามันที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากและเริ่มน าไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ือหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆ ในโลก ธนาคารกลางของประเทศที่มีเงินทุนส ารองอยู่มาก เช่น จีน 
หรือประเทศในแถบตะวันออกกลาง ที่จะมีการตั้งกองทุนทรัพย์สินของรัฐเพ่ือไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น 
ส่วนกองทุน Hedge Fund ก็มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและไปลงทุนสินทรัพย์หรือสินค้าหลาย
ประเภท นอกจากนั้นประเทศที่ร่ ารวยหรือเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุก็มีแนวโน้มที่จะมีการจัดตั้งกองทุนส่วน
บุคคลไปลงทุนในประเทศอ่ืนที่มีโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า สถานการณ์เหล่ านี้ย่อมส่งผลต่อ
ความผันผวนหรือผลกระทบที่อาจสร้างปัญหามากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมในการ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเงินทุน ในขณะที่มีโอกาสในการดึงดูดเงินทุนมาใช้อย่างเป็น
ประโยชน์เพื่อเพ่ิมศักยภาพของประเทศเช่นกัน 
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 การร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรก ากับดูแลด้านการเงินของแต่ละ
ประเทศในการเฝ้าระวังและเตือนภัยจะมีเพ่ิมขึ้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และโลก โดยการประสานความร่วมมือและก าหนดแนวทางร่วมกันระหว่างประเทศเพ่ือยุติการลุกลาม
ของปัญหาหรือจ ากัดขอบเขตความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างจนกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่อง รวมถึงการ
ก าหนดมาตรการก ากับดูแลที่เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันเพ่ือปิดช่องว่างในการก ากับดูแล 
ขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่ที่มีสาขาในหลายประเทศเพ่ือป้องกันการเกิดวิกฤตครั้งใหม่ และมีแนวคิดในการปรับคณะกรรมการ
ดูแลเสถียรภาพทางการเงินให้เป็นองค์กรเฝ้าระวังระหว่างประเทศ 

 การด าเนินนโยบายการเงิน จะเพ่ิมความส าคัญให้กับการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบการเงินทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาสินค้าและบริการ (Price Stability) 
เพ่ือลดความไม่สมดุลในระบบการเงินที่ถือเป็นต้นเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจากยัง
ไม่มีค าจ ากัดความเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างชัดเจนท าให้วิธีการก ากับดูแลจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ 

2.1.1.2  การกระจายตัวของศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก (Multipolar) 
การถ่ายเทอ านาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชีย

เริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 20 จากการเพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจญี่ปุ่นในเศรษฐกิจโลก และมีความต่อเนื่องในช่วง
มหัศจรรย์แห่งเอเชีย โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (ฮ่องกง เกาหลี 
สิงคโปร์ และไต้หวัน) และอาเซียนในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ขณะเดียวกันนโยบายการเปิดประเทศ
ของจีน รัสเซีย และพลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย (BRIC) ท าให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่
ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเงินในระยะปานกลาง 

ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นโลกหลายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
ปัจจัยพ้ืนฐานหลายประการ ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ ราคาน้ ามันและราคาสินค้า      
โภคภัณฑ์และสินแร่ต่างๆ ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งท าให้ผลประโยชน์
และผลพลอยได้เกิดข้ึนกับประเทศในตะวันออกกลาง รัสเซีย และประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ 

นอกจากนี้ ศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลกมีแนวโน้มโยกย้ายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย    
มากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาค การมี
ทรัพยากรภายในภูมิภาคที่ท าให้ต้นทุนการผลิตถูกกว่า นโยบายการส่งเสริมของภาครั ฐ การค้นคว้าและการ
ริเริ่มนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง และก าลังซื้อของประชากรในภูมิภาคเอเชียที่มีจ านวนมาก คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 
60 ของประชากรโลก นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนและ
อินเดียจะเป็นปัจจัยเร่งกระบวนการปรับตัวเข้าสู่ภาวะโลกหลายศูนย์กลาง ทั้งนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 ได้
เร่งให้เกิดการปรับตัวเร็วขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ในสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มลดลง ขณะที่อุปสงค์ในประเทศ BRIC 
และประเทศในภูมิภาคเอเชียเพ่ิมขึ้น คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4–5 ต่อปี ในขณะที่
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6–7 ต่อปี 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีมากขึ้น ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาค
เอเชีย โดยกรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง
กลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (CLMV) จะลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ และในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุน การเปิด
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สาขาบริการ การจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น
เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจจีนและอินเดีย
ยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในระดับสูงและสามารถเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต ประเทศใน
ทวีปเอเชียจะมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวมกันมากกว่า 1 ใน 4 ของโลก หรือหากวัดเป็นก าลัง
ซื้อ (Purchasing Power Parity) จะเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของโลก 

เอเชียจะเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกและมีการส่งออกมากกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้าโลก 
นอกจากนั้นจึงมีการออมและทุนส ารองเงินตราต่างประเทศจ านวนมาก จุดรวมของอ านาจทางเศรษฐกิจจะ
เคลื่อนมาสู่ทางด้านเอเชียมากขึ้น ตามที่เรียกกันว่าเป็นแนวโน้มการเข้าสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย นอกจากทวีป
เอเชียประเทศอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพในการขยายตัวสูง ได้แก่  บราซิล และรัสเซีย ขณะที่เศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ เช่น ประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป เข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุแล้ว และจะยังมีปัญหาเศรษฐกิจ
ที่ต้องแก้ไขต่อไปอีกระยะหนึ่ง ประเทศไทยซึ่งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทั้งสองตลาดจึงมีโอกาสในการเป็นแหล่งศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหญ่ของ
เอเชีย 

ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
เช่น การพัฒนาโครงข่ายถนนตาม East–West Economic Corridor เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม ลาว ไทย 
และพม่า หรือ North–South Economic Corridor เชื่อมโยงจากกรุงเทพถึงนครคุนหมิง (Kunming) ใน
ประเทศจีนตอนใต้ หรือการซื้อไฟฟ้าพลังน้ าจากประเทศลาว เป็นต้น ในอนาคตความเชื่อมโยงของระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานภายในอนุภูมิภาคจะเพ่ิมมากขึ้น ทั้งเส้นทางคมนาคมทางบก โครงข่ายโทรคมนาคม และ
โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและพลังงาน นอกจากนี้จึงมีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนความ
พยายามส่งเสริมการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้กับประเทศไทย ใน
อนาคตประเทศเพ่ือนบ้านของไทยมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งประเทศพม่าถ้า
ด าเนินการตามแผนไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดโอกาสการค้าการลงทุนมากขึ้น ก็จะ
เป็นแหล่งดึงดูดเงินทุนสู่ภูมิภาค และเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจด้าน
ตะวันตกไปสู่ประเทศอินเดีย ดังนั้นใน 20 ปีต่อไป ภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโต
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน และ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจะเป็น การเตรียมการที่ส าคัญส าหรับอนาคต 

ภาพที่ 2.7 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในเอเชีย 
ที่มา : METI, 2009, อ้างใน แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555–2564  
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2.1.2  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

2.1.2.1  กฎระเบียบด้านสังคม 
กฎระเบียบด้านสังคมเริ่มมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความส าคัญ

กับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนได้เข้าไปมีบทบาทในเชิงการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศที่เข้มแข็งทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน สามารถสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการค้า
การลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศได้ เช่น กรณีประเทศผู้ซื้อตั้งเงื่อนไขว่าสินค้านั้นจะต้องไม่ใช้แรงงาน
เด็กในการผลิต หรือที่มาของวัตถุดิบที่น ามาผลิตสินค้า จะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร
ของบุคคลหรือชุมชน และการเข้าไปลงทุนบรรษัทข้ามชาติในประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องค านึงถึงประเด็นสิทธิ
มนุษยชนนอกเหนือไปจากความได้เปรียบในด้านต้นทุน 

โดยข้อผูกพันอันเกิดจากสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมและมีพันธกรณี
ก่อให้เกิดข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติ ต้องรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละด้านต่อสหประชาชาติ การ
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ ดังนี้ 

(1) ด้านสิทธิเด็ก ตามหลักการพ้ืนฐาน ที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับความส าคัญ ได้รับการ
ดูแลและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การมีชีวิต การ
อยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 

(2) ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตร ีการประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการ
ปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
สิทธิ และโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท างาน 
การปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 

(3) ด้านสิทธิของคนพิการ การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด การมีเสรีภาพในการ
ตัดสินใจและความเป็นอิสระของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ การเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเสมอภาค การ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ของบริการต่างๆ ทางสังคม 

(4) ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ คนทุกคนจะมีสิทธิในความ
เป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

(5) ให้ความส าคัญกับการจัดบริการพื้นฐาน ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมจาก
ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล อันจะน าไปสู่การมีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 

(6) ด้านการต่อต้านการทรมาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ต้องขัง หรือผู้กระท า
ความผิดที่ต้องถูกลงโทษ จะต้องได้รับความเป็นธรรม และได้รับการดูแลตามมาตรฐานและไม่ถูกกดขี่หรือถูก
ลงโทษจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นๆ ให้เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส 

(7) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่เน้นให้ทุกคนรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน มีความเสมอภาคทางสังคมและการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ รวมถึง   
การคุ้มครองทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่างๆ 

2.1.2.2  การเข้าสู่สังคมชราภาพ สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง 
ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมานานกว่า 40–50 ปี เช่น ฝรั่งเศส 

สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนประเทศก าลังพัฒนา เช่น เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย 
บรูไน ไทย และเวียดนาม เป็นต้น ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยประชากร
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สูงอายุในโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 81.86 ล้านคนในอีก 5 ปีข้างหน้า และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุทั้งหมด
ในโลก และผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 55 จะเป็นผู้หญิง เพราะมีอายุยืนกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะจะมีปัญหามากใน
กลุ่มผู้หญิงที่ไม่แต่งงานและมีรายได้น้อย 

ผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ได้แก่ เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้าม
ชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือเพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและสังคมของประเทศนั้นๆ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะสมองไหล 
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลต่อ
การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทน
ก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีจะขึ้นกับระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ 
โครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง 
 

ภาพที่ 2.8 การอพยพและเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ 
ที่มา : EEA, 2010 อ้างใน แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555–2564 
 

2.1.2.3  การเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภคของผู้บริโภคในทศวรรษหน้า 
ในทศวรรษหน้าผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ

ตอบสนองต่ออุปสงค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ (World New Demand) ที่ต้องการสินค้าและบริการ
คุณภาพ รักสุขภาพ ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Organic ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย
ทันสมัย ล้ าหน้าด้านเทคโนโลยี มีช่องทางการตลาดหลากหลาย เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต และ Social Network 
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การค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่การค้าสินค้าผ่านตลาดล่ วงหน้าเป็นต้น บริการ
การเงินที่สะดวก รวดเร็วคล่องตัวท าให้จะมีสินค้าและบริการที่ซับซ้อนตามความต้องการและลักษณะความ
เสี่ยงเฉพาะของลูกค้ามากขึ้น บริการการศึกษาจะมีลักษณะความต้องการของลูกค้าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
บริการสุขภาพจะมีลักษณะความต้องการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีจ านวนสูงขึ้นมากและบริการ Wellness 
จากคนชนชั้นกลางที่ขยายตัวสูงขึ้นในหลายประเทศ 

2.1.2.4  ปัญหาความม่ันคงทางอาหารและพลังงานโลก 
อัตราการใช้พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการเติบโตของ

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น จีนและอินเดีย ในขณะที่พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของโลกมี
อยู่อย่างจ ากัด หากหาแหล่งพลังงานเสริมไม่เพียงพอ แนวโน้มราคาพลังงานจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงดังที่
ราคาพลังงานได้เริ่มกลับเข้าสู่แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวจากวิกฤต ปัญหา
ความมั่นคงด้านพลังงานและราคาพลังงานจึงจะเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญอยู่ 

คาดการณ์ว่าปริมาณน้ ามันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50–60 ปี ในขณะที่ความต้องการน้ ามัน
ของประเทศแถบเอเชียเองจะเพ่ิมขึ้นอีกไม่ต่ ากว่า 2 เท่าใน 20 ปีข้างหน้า ดังนั้นปัญหาของราคาน้ ามันแพงจะ
เป็นปัญหาส าคัญต่อไปในระยะยาว จนกว่าเทคโนโลยีทดแทนอ่ืนๆ จะมีราคาและความสามารถในการทดแทน
น้ ามันได้ แหล่งพลังงานอ่ืนๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคที่ประเทศไทยพ่ึงพาได้ ก็อาจจะมีปริมาณส ารองอยู่
ได้อีกประมาณ 20 ปี นอกจากนี้ หลายประเทศเริ่มมีการท าสัญญาเพ่ือจับจองแหล่งพลังงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
ประเทศจีนที่เริ่มมองหาแหล่งพลังงานเพ่ือท าสัญญาจับจองน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น การมีนโยบายเพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความมั่นคงของพลังงาน และการพัฒนาพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 
จึงเป็นนโยบายระยะยาวที่ทุกประเทศให้ความสนใจ และจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
อนาคต นโยบายและมาตรการดังกล่าวนอกจากการพัฒนาพลังงานโดยตรง ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบริหารความต้องการใช้พลังงาน ซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวของการด าเนินธุรกิจและพฤติกรรมของ
ประชาชน ประเทศที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงของพลังงานจึงจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมี
ภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์และแรงกดดันจากข้อจ ากัดด้านพลังงานในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นจะน าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
มหาศาล ขณะเดียวกันโลกก็ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือรักษาอุณหภูมิของโลกให้อยู่ในระดับ
ปลอดภัยไม่ให้สูงกว่า 2 องศาเซลเซียส จึงเป็นเรื่องยากที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง พร้อมกับการ
ตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกที่สูงขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน และน าไปสู่
การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน ความต้องการพืชพลังงานในโลกจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก รวมทั้งอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย จีน และทวีปแอฟริกา 
ขณะที่ปริมาณผลผลิตพืชอาหารโลกลดลง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และศักยภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
โดยเฉพาะข้าวมีจ ากัด และไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้มากนัก ประกอบกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง  ท าให้ปัญหาทวีความ
รุนแรง สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่และผลผลิตทางการเกษตรของหลายประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ท าให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง 
ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน 
อาจน าไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก  
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โลกในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้ามีความเสี่ยงด้านสังคมที่สูง 2 ประเด็นส าคัญ คือ วิกฤติทรัพยากร
น้ า และวิกฤติขาดแคลนอาหาร ดังภาพที่ 2.9 
 

ภาพที่ 2.9 ความเสี่ยงด้านสังคมของโลกในอนาคต 
ท่ีมา : World Economic Forum, 2012 
 

2.1.3  ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สาธารณะสุข และเทคโนโลยี 

2.1.3.1  กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในช่วง 2–3 ทศวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ชี้ให้เห็น

ว่าเกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศของโลก ภาวะโลกร้อนภาวะมลพิษการขาดแคลนน้ าสะอาด 
แนวโน้มการเกิดข้ึนของภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง ความตื่นตัวของประชาคม
โลกต่อวิกฤตโลกร้อนน าไปสู่การสร้าง กฎ กติกาใหม่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
การด าเนินชีวิต การค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

แม้ว่าเวทีระหว่างประเทศยังมีข้อถกเถียงต่อรองกันระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศ
ก าลังพัฒนา ในประเด็นความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็คาดว่าพันธกรณีและข้อตกลง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังการสิ้นสุดระยะแรกของการด าเนินการตามพิธีสารเกี่ยวโต ในปี 
ค.ศ.2012 จะท าให้กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเผชิญกับข้อจ ากัดและข้อเรียกร้องที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
ผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และวิถีชีวิตของประชากร 
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นอกจากมาตรการด้านการค้าที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้ว กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก าลังด าเนิน
มาตรการรูปแบบต่างๆ ทั้งมาตรการพหุภาคี และมาตรการฝ่ายเดียวทั้งในลักษณะสมัครใจและบังคับ เพ่ือให้
ประเทศก าลังพัฒนาต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 

(1)  การย้ายฐานการผลิตคาร์บอน จากประเทศพัฒนาแล้วมาอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา 
ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนของประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วยังคงสามารถ
รักษารูปแบบการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยไว้เช่นเดิม ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประเทศก าลังพัฒนาที่อาจ
ถูกกดดันให้ต้องมีพันธกรณีเกี่ยวกับการรับภาระการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตที่ตนเองไม่ได้
บริโภคในอนาคต 

(2)  มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา เป็นการก าหนดระดับการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันระหว่างผู้ผลิตของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ทั่วโลก และจัดท าข้อตกลง
ระหว่างประเทศส าหรับแต่ละประเภทอุตสาหกรรม โดยภาคอุตสาหกรรมใดสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ต่ ากว่าระดับเป้าหมาย จะได้รับคาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถน าไปซื้อขายในตลาดค้าคาร์บอนเครดิตได้ 
อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ประเทศก าลังพัฒนา จึงมีแนวโน้มที่ประเทศก าลังพัฒนาจะเสียเปรียบหากแนวทางนี้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย 

(3)  มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) เป็นมาตรการที่ด าเนินการด้วยความสมัครใจบน
พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมประเทศสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม 2552 (COP 15) ก าหนดให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องส่ง
รายการของ NAMA เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการด าเนินการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี โครงการและกิจกรรมความช่วยเหลือเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจวัดและตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) 
ปัจจุบันข้อก าหนดนี้ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เป็นอุปสรรคต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศก าลังพัฒนา 

(4)  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าใน
ประเทศก าลังพัฒนา (Reducing Emission from Deforestation in Developing Country: REDD) การ
ท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การด าเนินมาตรการ REDD ของแต่
ละประเทศมีความซับซ้อนของปัญหาแตกต่างกัน เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชุมชน
ท้องถิ่นและนโยบายป่าไม้ อาจส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ เห็นพ้องกันว่า 
ต้องเร่งหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า ต้อง
ด าเนินการโดยความสมัครใจ ค านึงถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมมาตรการการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว 
ยังให้ประโยชน์ร่วมต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางด าเนินมาตรการ REDD แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นกลไก
ส าคัญในพันธกรณีต่อเนื่องหลังพิธีสารเกียวโตหมดวาระการบังคับใช้ในปี 2555 

2.1.3.2  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 

อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศา
เซลเซียสต่อทศวรรษ ท าให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง 
รวมทั้งไฟป่า เพราะความแห้งแล้งในหลายพื้นท่ี เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้และความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกจะอ่อนแอ เปราะบาง และสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องมาจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นน าไปสู่การย้าย
ถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว 
เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จะท าให้ภูมิภาคในเขตร้อนมีฤดูแล้ง
ยาวนาน การระเหยของน้ าเพ่ิมขึ้น ปริมาณน้ าที่เก็บกักลดลง และส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ า การ
เพ่ิมข้ึนของโรคระบาด อาทิ กลุ่มโรคมาลาเรีย และอหิวาตกโรค โดยเฉพาะในประเทศเขตหนาวซึ่งไม่เคยมีการ
ระบาดของโรคดังกล่าวมาก่อน และมีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเพ่ิมขึ้น เช่น โรคซาร์ส และไข้หวัดนก 
โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร และส่งผลต่อ
ผลิตภาพของก าลังแรงงานและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของโลกและ ความ
มั่นคงทางอาหาร ความแปรปรวนของภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ท าให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ
สูงขึ้น ส่งผลต่อระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในหลายพ้ืนที่ของโลก โดยเฉพาะพืช
อาหารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ความแปรปรวนของปริมาณน้ าฝน ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และ
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จะสร้างความเสียหายสูงให้แก่ผลผลิต
ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพย้าย
ถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าในอีก 20–100 ปีข้างหน้า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะยังคงเผชิญกับภาวะ
โลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพภูมิศาสตร์ อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะจาก
ภาคพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ส่งผลให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
ท าให้เกิดพายุหรือภัยพิบัติต่างๆ เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น ระดับน้ าทะเลจะสูงขึ้น และส่งผล
กระทบกับพื้นที่ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศส่งผลโดยตรงถึงภาคเกษตร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบ
ถึงธุรกิจ เช่น ราคา หุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร การประกอบการของธุรกิจประกันภัย พันธบัตรของ
ประเทศที่มีความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้น ในอนาคตประชาชนที่ให้ความส าคัญ
กับเรื่องภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพภูมิศาสตร์จะมีมากขึ้น จนส่งผลให้การผลิตสินค้า บริการ 
และการให้สินเชื่อของธนาคารจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก นโยบายของ
ประเทศต่างๆ ที่จะเก่ียวโยงกับสิ่งแวดล้อมจะเข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น การเก็บภาษีจากสายการบินที่บินผ่านประเทศ
ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวิต 

2.1.3.3  สถานการณ์โรคระบาดและโรคเรื้อรัง 
ข้อมูลจากร่างแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งชาติ พ.ศ.2555–2559 (2555) กล่าวว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการระบาดของโรคติดต่อเกิดขึ้นทั่วโลก
อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพ่ิงค้นพบการระบาดในมนุษย์หรือโรคติดเชื้อที่พบในพ้ืนที่
ใหม่ เช่น โรคเอดส์ (AIDS) โรคซาร์ส หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
และไวรัสเฮนดรา (Nipah and Hendra viral disease) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา–มาร์บูร์ก (Ebola–marburg 
viral disease) โรคไข้เวสต์ไนล์ (West nile fever) โรคสมองฝ่อวาเรียนท์ (variant–Creutzfeldt–
Jakobdisease) เป็นต้น และเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ เช่น เชื้อไข้หวัดนก (H5N1) เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A 
(H1N1)pdm09 ที่เคยระบาดใหญ่ในปี พ.ศ.2552 เชื้ออีโคไลน์ โอ104 (E.coli O 104) โรคไข้กาฬหลังแอ่นจาก



20 

 

เชื้อสายพันธุ์ใหม่ (Meningococcal infection serogroupW–135) เชื้อโรคดื้อยาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้ง
โรคติดต่ออุบัติซ้ า ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปแล้วแต่กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง เช่น 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย กาฬโรค และโรคติดเชื้อจากการใช้อาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) เช่น โรคแอนแทรกซ์ 
(Anthrax) ไข้ทรพิษ (Smallpox) เป็นต้น 

สาเหตุการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่มีจากหลายเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากรและพฤติกรรมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อโรค การใช้ยาไม่ถูกต้อง เกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์น าโรคและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้อนที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ให้
โรคติดต่ออุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีธรรมชาติที่ซับซ้อนยากต่อการจัดการเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  หากขาดระบบและ
เครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้ว โรคเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 

โลกในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้ามีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สูง 2 ประเด็นส าคัญ คือ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น และความล้มเหลวในการปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ดังแสดงในภาพที่ 2.10 
 

ภาพที่ 2.10 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต 
ท่ีมา : World Economic Forum, 2012 
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2.1.3.4  เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและตอบสนองต่อการ

ด ารงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ท าให้ประเทศต่างๆ ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการและการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการทั้งด้านการเงิน การผลิตและการควบคุมคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจะมีบทบาท
เพ่ิมขึ้น และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ของศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การขยายตัวของเครือข่ายข้อมูลการพัฒนาของนาโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิตเริ่มมีบทบาทเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่างๆ จากพืช การทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนา
สุขภาพและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นภัยคุกคาม เช่นการจารกรรม 
ข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การลื่นไหลของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดน การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ การ
กลายพันธุ์ของพืชท้องถิ่น เป็นต้น จึงเป็นความท้าทายในการพัฒนา ซึ่งประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีช้าจะ
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆ และไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ รวมถึงการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมก็เป็นช่องว่างที่จะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา 

ที่ผ่านมา เทคโนโลยี IT (Information Technology) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนทุกคนอย่างกว้างขวาง และในอนาคตจะมี
เทคโนโลยีส าคัญ 4 ประการที่พัฒนาบนพ้ืนฐานของ อะตอม ยีนส์ (Genes) Bits (Information) และนิวรอน 
(Neurons) หรือเซลล์สมอง เป็นเทคโนโลยีหลัก 4 กลุ่มคือ NBIC โดยกลุ่มแรก นาโนเทคโนโลยี (N) จะได้รับ
การพัฒนาจนสามารถน าไปผลิตเป็นสินค้าและวัสดุหลายประเภทที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากอดีต เช่น 
แบตเตอร์รี่ที่บางเหมือนกระดาษ หรือเซลล์สร้างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเคลือบบนรถได้เหมือนเคลือบ
สีรถ เป็นต้น กลุ่มที่สอง เทคโนโลยีชีวภาพ (B) จะพัฒนาวิธีการ กระบวนการ ตลอดจนอุปกรณ์ เพ่ือใช้ดูแล
รักษาสุขภาพและพัฒนายารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างเนื้อเยื้อที่ถูกท า ลาย กลุ่มที่สาม 
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (I) จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการที่ถูกลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถเชื่อมต่อกับ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยีด้านการขนส่ง และกลุ่มที่สี่ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต 
(Cognitive Sciences: C) จะท าให้สามารถเข้าใจระบบการท างานในระดับสมอง เช่น สามารถดึงความทรงจ า
บางอย่างที่หายไปกลับคืนมาได้ หรือ คนตาบอดสามารถเห็นภาพได้โดยไม่ต้องผ่านเลนส์ตาของมนุษย์ 

การผสมผสานของเทคโนโลยีทั้งสี่และการประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการต่างๆ จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตประจ าวัน ความเป็นอยู่ โอกาสทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจต่างๆ อย่างมหาศาล ในช่วงที่ผ่านมาอิทธิพลของเทคโนโลยี IT ก็ได้สร้างช่องว่างระหว่างคนหรือประเทศ
ที่มีความพร้อมในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาสูง กับคนหรือประเทศที่ยังล้าหลัง
ในการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นอกจากนั้นในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ใช้จะรวดเร็วกว่าในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าถึง 
เรียนรู้และเข้าใจ ประยุกต์ใช้ ตรวจสอบและรับรอง ดัดแปลง และคิดค้นเทคโนโลยีที่จะมาถึงในอนาคต 
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โลกในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้ามีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่สูง 1 ประเด็นส าคัญ คือ การถูก
โจมตีทางไซเบอร์ ดังภาพที่ 2.11 
 

ภาพที่ 2.11 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีของโลกในอนาคต 
ที่มา : World Economic Forum, 2012 
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2.1.4  สรุปแผนที่ความเสี่ยงของโลกใน 10 ปีข้างหน้า 
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทุกประเด็นของระบบความเสี่ยงโลก โดยค้นหาจุดศูนย์กลางแรงดึงดูด หรือ 

ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อความเสี่ยงอ่ืนๆ มากที่สุด และท าให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง
สูงสุด คือ ความไม่สมดุลเรื้อรังด้านการคลัง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น การล้มเหลวของระบบ       
ธรรมาภิบาลโลก ปัญหาการขยายตัวของประชากรและการล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีที่มีความส าคัญโดย
การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อต่อการเชื่อมโยงความเสี่ยงแต่ละด้านเข้าหากันที่ส าคัญ คือ ความเหลื่อมล้ าอย่าง
รุนแรงทางด้านรายได้ การล้มเหลวของระบบการเงินที่ส าคัญ ผลกระทบทางลบที่ไม่ปรากฏมาก่อนของ
กฎระเบียบ และความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาพลังงานและราคาสินค้าเกษตร ดังภาพที่ 2.12 
 

ภาพที่ 2.12  แผนที่ความเสี่ยงโลกใน 10 ปีข้างหน้า 
ที่มา : Global Risks 2012 Seventh Edition, World Economic Forum, 2012 
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The Future Agenda Programe 2010 ได้ศึกษาและมองภาพโลกในอนาคตไว้ใน 48 ประเด็น ใน     
6 มิติการพิจารณา คือ อนาคตของความร่ ารวย อนาคตของสุขภาพ อนาคตของความสุข อนาคตของความ
ปลอดภัย อนาคตของท้องถิ่นและอนาคตของการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวดังภาพที่ 2.13 
 

ภาพที่ 2.13 ภาพโลกในอนาคตมุมมองของ The Future Agenda Programe 2010 
ที่มา : The Future Agenda Programe, 2010 

 
  

The future of wealth 

•Differentiated knowlede 

•Dynamic pricing 

•Lease everything 

•Less energy 

•Local currency 

•Mobile money 

•Richer poorer 

•Third global currency 

The future of  health 

•Automated people-care 

•Clinical enhancement 

•Diabesity 

•Global pandemics 

•Healthing Alzheimer's 

•Mass medical tourism 

•Phama foods 

•Systemic euthanasia 

The future of 
happiness 

•Active eldery 

•Choosing God 

•Cocktail identities 

•Enjoy the ordinary 

•Less variety 

•Live experience 

•Seamless media 
consumption 

•Switching off 

The future of security 

•Alternative proteins 

•Bio-survillance 

•Corpoate LEGO 

•Creditable sources 

•Drone war 

•Solar sunrise 

•Virtual authenticity 

•Water management 

The future of localilty 

•Almost zero waste 

•Bidging the last mile 

•Community Living 

•Dense cities 

•Intelligent buildings 

•Local foods 

•Mega-city states 

•Migration magnets 

The future of mobility 

•Asian aviation 

•Chinese trains 

•Clean shipping 

•Electric mobility 

•Intelligent highways 

•Muslim Europe 

•People tracking 

•Urban (im)mobility 

The forty–eight probable 
futures 
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2.2  บริบทใหม่ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า 

จากผลกระทบของภูมิทัศน์ใหม่โลกในทศวรรษหน้าที่มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก 
ประชากรสูงอายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการด ารงชีวิตของชุมชน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปัญหา
ด้านพลังงาน และปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ประเทศ
ไทยจะต้องปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังภาพที่ 2.14 และ 2.15 

ภาพที่ 2.14 การเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านมาของกระแสโลกด้านการค้า: การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
ที่มา : ดร.อ าพน กิตติอ าพน, 2551 
 

ภาพที่ 2.15 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่อประเทศไทย 
ที่มา : ดร.อ าพน กิตติอ าพน, 2551  
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2.2.1  ด้านเศรษฐกิจ 
ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัย

ภายนอกเป็นหลัก เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการพ่ึงพาภาคการค้าระหว่ างประเทศใน
สัดส่วนที่สูง โดยโครงสร้างรายได้ของประเทศ มีสัดส่วนของภาคการส่งออกสูงถึง ร้อยละ 78 ทั้งนี้ ภาคการ
ส่งออกจะผันแปรตามระดับอัตราแลกเปลี่ยน และภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการ
ควบคุมเป็นส าคัญ ดังนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วนของประเทศ ย่อมต้องติดตามสถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด 

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทย มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 25 ของโลก ด้วยขนาด GDP ที่ 609.8 พันล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (CIA, 2012) และระดับรายได้ต่อหัวที่ 9,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (CIA, 2012) ก าลัง
แรงงานของประเทศทั้งหมด 39.62 ล้านคน (CIA, 2012) โดยก าลังแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ อยู่ที่ภาค
บริการร้อยละ 46.1 ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 40.7 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 13.2 
 
ตารางที่ 2.3  GDP ประเทศไทย ค.ศ. 2002–2016 

ปี GDP Thailand (US$ Billions) 
2002 126.876 

2003 142.640 

2004 161.339 

2005 176.351 

2006 207.088 

2007 246.977 

2008 272.577 

2009 263.505 

2010 318.907 

2011 345.649 

2012 643.266 

2013 702.185 

2014 744.621 

2015 791.379 

2016 842.783 

ที่มา :  www.worldbank.org , www.imf.org 

 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและ
จากปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจให้ผันผวน โดยเฉพาะ
ในช่วงปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ที่ประเทศไทย เผชิญกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า “วิกฤติต้มย ากุ้ง” 
เกิดความผันผวนขึ้นในตลาดเงิน ตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นอกจากนี้ ในช่วงปี ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) เศรษฐกิจไทยก็เผชิญกับปัญหาด้านการเมือง การปกครอง 
ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ เนื่องจากในช่วงเวลานั้น เกิดการปฏิวัติทางการเมือง ท าให้
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัวลง มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนภายในประเทศ กระทบต่อความ
เชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุน ซึ่งปัญหาการเมืองดังกล่าว ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี เกิดความขัดแย้ง
ทางการเมือง เกิดการประท้วงขึ้นในย่านเศรษฐกิจของประเทศเป็นระยะยาวนาน เสถียรภาพทางการเมืองมี
ปัญหาติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
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ต่อมาภาวะเศรษฐกิจไทย ที่ก าลังฟ้ืนตัวจากบรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้น ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ
ครั้งใหญ่ของประเทศ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าว ขยายความเสียหายเป็นวงกว้างในเขตเศรษฐกิจทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ และย่าน
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ท าให้ในช่วงปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) อุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวลง ภาคการส่งออก
หยุดชะงัก แรงงานตกงานเป็นจ านวนมาก ท าให้ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้างงานหลักและสร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศ แต่
ภาคอุตสาหกรรมบางสาขาก็เริ่มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศที่มีแรงงานและต้นทุน
วัตถุดิบต่ ากว่า นอกจากนั้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีหรือการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ความมั่นคงในการเป็นฐานการผลิต
และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
นักลงทุนต่างประเทศและความสามารถของประเทศไทยในการสร้างบรรยากาศการลงทุนให้เป็นที่ดึงดูดการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างประเทศ ในอีกด้านหนึ่งผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเทียบกับมูลค่าท่ีผู้บริโภคจ่ายหรือผลประโยชน์ต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น มูลค่าหุ้นของบริษัทแม่ จึงเป็นเพียง
ส่วนน้อย จึงต้องเร่งส่งเสริมภาคการผลิตที่จะเป็นแหล่งใหม่ในการรองรับแรงงานและเป็นแหล่งรายได้ของ
ประเทศในอนาคต 

ในส่วนของภาคการเกษตร ถึงแม้ประเทศไทยจะยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพ่ึง
ปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่พ้ืนที่การลงทุนด้านการเกษตรมีจ ากัดและถูก
ใช้ไปเพ่ือกิจการอ่ืน มีปัญหาต่างชาติกว้านซื้อที่ดินท าการเกษตรและแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่วน
การเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายังอยู่ในวงจ ากัดและล่าช้า เนื่องจาก
การพัฒนาเป็นแบบแยกส่วน ขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ 

ส าหรับภาคบริการของประเทศยังพ่ึงการท่องเที่ยวเป็นหลัก แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
และความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมี
โอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็น
โอกาสของไทยเนื่องจากมีความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ประเทศไทย
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
เช่น โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการสร้างมูลค่า
ทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ดังจะสังเกตได้จากโรงแรม สปา ร้านอาหาร ที่มีการตกแต่งสวยงาม และมีราคาค่าบริการ
สูงขึ้นมาก 

ส่วนสาขาอ่ืนๆ ในภาคบริการที่เริ่มมีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่คนไทยใช้ความสามารถ 
ความสร้างสรรค์ และมีความเป็นเจ้าของ ก็เริ่มเป็นสาขาที่ขยายตัวเร็วขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
บริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนนิเมชั่น เป็นต้น แต่ในระยะยาวการรักษาความดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้คงอยู่ได้ในระยะยาว และการส่ง เสริมสาขาบริการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยจึงเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของภาคบริการในอนาคต ส่วนภาคเกษตรก็
เป็นภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสสูงเนื่องจากความต้องการอาหารของประเทศที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น  ประเทศจีน 
และเทคโนโลยีที่สามารถแปลงสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เช่น พลังงานทดแทน และวัสดุเพ่ือการ      
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ใช้สอยต่างๆ ได้ แต่ภาคเกษตรของประเทศไทยก็ยังมีผลิตภาพการผลิตต่ า เริ่มขาดแคลนแรงงาน และยังมี
ความเสี่ยงต่อการขาดน้ าและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ภาคการส่งออกของไทยเป็นภาคส่วนส าคัญของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทย 
พ่ึงพาภาคการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 78 แต่ด้วยภาคการส่งออกมีความสัมพันธ์กับก าลังซื้อภายนอก
ประเทศ ท าให้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของภาคการส่งออกเป็นอย่างมาก โดยในปี 
ค.ศ.2011 การส่งออกมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 16.4 ไตรมาสที่ 1 ของปี ค.ศ.2012 หดตัวร้อยละ 4.0 
ไตรมาสที่ 2 ของปี ค.ศ.2012 หดตัวร้อยละ 0.4 

ส่วนภาพรวมในภาคการลงทุนของไทย ซึ่งเป็นอีกภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยในช่วง 
ปี ค.ศ.2005–2007 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เผชิญกับวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ (Subprime mortgage 
crisis) การลงทุนระหว่างประเทศของไทยเกิดการหดตัวลงทันที เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศ ถอนเงินลงทุน
กลับ แต่ขณะเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ขยายตัว เงินทุน
จากต่างประเทศก็กลับมาไหลเข้าสู่ประเทศเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็นส าคัญ โดยในปี ค.ศ.2010 มีเงินลงทุนโดยตรงมูลค่า 60.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 106.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากฟ้ืนตัวด้วยการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถกลับเข้าสู่รายของการผลิตได้อีกครั้ง 
พ้ืนที่ภาคเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา ก าลังซื้อภายในประเทศขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น จากนโยบายลดค่าครองชีพ
ของรัฐบาล และแรงหนุนปลายปีงบประมาณ ท าให้ทิศทางเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ไตรมาสแรกของปี ค.ศ.2012 ที่อัตราร้อยละ 0.4 ไตรมาสที่สองของปี ค.ศ.2012 ที่อัตราร้อยละ 4.2 

2.2.2  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

2.2.2.1  สังคมผู้สูงอายุและการน าเข้าแรงงานต่างประเทศ 
ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น แม้ในระยะแรกจะยังไม่อยู่ในสถานการณ์รุนแรง

เท่าประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่น ทั้งนี้ ประชากรสูงอายุของไทยจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 7 ล้านคนใน
ปัจจุบัน (พ.ศ.2551, คณะผู้ศึกษาวิจัย) เป็น 16 ล้านคน ในปี 2027 และจ านวนประชากรวัยเด็กอายุต่ ากว่า 
14 ปีที่มีจ านวน 14.5 ล้านคน และจะลดลงเหลือ 10 ล้านในอีก 20 ปีข้างหน้า แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริการ ซึ่งจะเป็นปัญหาที่มีความ
รุนแรงมากข้ึน 

ปัจจุบันเริ่มมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานในประเทศไทยจ านวนมาก โดย
กระทรวงแรงงานคาดประมาณการว่าจะมีจ านวนถึง 2.6 ล้านคน แยกเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 0.8 ล้านคน 
และแรงงานหลบหนีเข้าเมือง 1.8 ล้านคน นอกจากนั้นคนในวัยแรงงานจะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
มากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนคนในวัยแรงงานมีน้อยลงและผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึง
ต้องเตรียมการรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งด้านการสร้างระบบสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการออมที่
พอเพียงหลังเกษียณ การให้มีบริการสาธารณสุขที่ดี และการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท างานหรือท าประโยชน์
แก่สังคมได้มากขึน้ 
  



29 

 

2.2.2.2  การเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองมากขึ้น 
ประเทศไทยจะมีประชากรเมืองเพ่ิมขึ้นโดยสัดส่วนประชากรเมืองจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 47.0 ของ

ประชากรทั้งประเทศภายในปี 2030 ขณะที่ประชากรในชนบทจะลดลง เช่นเดียวกับประชากรเมืองของทวีป
เอเชียที่จะเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 1 พันล้านคน และมากกว่าร้อยละ 50 จะกระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลวงหรือเมือง
ใหญ่ ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมของเมืองก็จะเผชิญแรงกดดันของปัญหาพลังงาน ภัยธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนล่วงหน้าและบริหารจัดการการขยายตัวของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีประสิทธิภาพ 
และมีความยั่งยืน เช่นหลายประเทศที่เริ่มมีการทดลองวางแผนและบริหารจัดการการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก
ของเสียภายในชุมชน เป็นต้น จึงมีความส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมให้คนอยู่อย่างมีความสุข 

2.2.2.3  สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่มมี

พฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น มีการก าหนดมาตรฐานส่วนตัว ค่านิยมส่วนตัว 
การด าเนินชีวิตเป็นส่วนตัว และมีความต้องการเป็นส่วนตัว เป็นต้น วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการ
ปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือน
ที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ และครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน สองรุ่น และรุ่นกระโดด (ตายาย–หลาน) หรือ
ครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ มีเวลาใน
การอยู่พร้อมหน้าและท ากิจกรรมร่วมกันน้อยลง คนวัยหนุ่มสาวขาดเป้าหมายในการสร้างครอบครัวร่วมกัน 
ในช่วงที่ผ่านมาครัวเรือนมีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่เพ่ิมขึ้นจาก 4.4 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2544 เป็น 5.0 คู่
ต่อพันครัวเรือนในปี 2550 ขณะที่อัตราการแยกกันอยู่ได้เพ่ิมจาก 20.7 รายเป็น 23.1 รายต่อประชากรที่เคย
สมรสแล้วพันคนในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 

2.2.2.4  คนไทยได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา และสุขภาพเพิ่มขึ้น แต่มีปัญหาด้าน
สติปัญญาของเด็ก ผลิตภาพในวัยแรงงาน และการดูแลผู้สูงอาย 
ในปี 2551 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไปเพ่ิมเป็น 8.9 ปี อายุขัยเฉลี่ย

เพ่ิมขึ้น เป็น 75.6 ปี แต่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ 
ค่อนข้างต่ า กลุ่มวัยท างานมีผลิตภาพต่ าและเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่กลุ่มวัยสูงอายุต้องการการดูแล
สุขภาพที่อาศัยความรู้ ความช านาญจากบุคลากร ตลอดจนรูปแบบการดูแลที่เหมาะสม คนไทยต้องการบริการ
ด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากขึ้น และระบบการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของโลกสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและความต้องการแรงงาน และความแตกต่างของสังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.2.5  วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น 
เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” และ 

“สังคมฐานความรู้” ได้สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมใน 5 กระแสหลัก คือ กระแสการสร้าง
ความทันสมัย ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นเสรี ความเป็นสากล และการลบเลือนของเขตแดน
ประเทศ จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เคลื่อนตัวผ่านกระแสหลักดังกล่าว  ด้วยการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมดั้งเดิมกับอารยธรรมตะวันออก อาทิ จีน อินเดีย และอารยธรรมตะวันตก ที่มาพร้อมกับการค้า   
การลงทุน และการเผยแผ่ศาสนามายาวนานกว่า 700 ปี 

ปัจจุบันการเข้ามาของวัฒนธรรมโลกผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ (Cyber) อย่าง
รวดเร็วเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัว
มากขึ้น มีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber) เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัย 
(Contemporary Subculture) มากมายในรูปแบบของการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน ขณะที่
วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน 

2.2.2.6  สังคมไทยให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น 
ส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน 
โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Club) ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนการด าเนินการในรูปแบบ
กิจการเพื่อสังคมให้เพ่ิมมากขึ้น (Social Enterprise) ซ่ึงเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ของการประกอบธุรกิจเพ่ือ
การเจริญเติบโตของภาคสังคม น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสังคมที่มีความเท่าเทียม ยุติธรรม และ
มีปัญญามากขึ้น โดยการด าเนินการมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตสินค้าและหรือให้บริการเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนา
ชุมชน สังคมและหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างก าไรสูงสุด กิจการเพ่ือสังคมที่มีการ
ด าเนินการอยู่แล้วและประสบความส าเร็จ มีทั้งก่อตั้งจากธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และผู้
ประกอบกอบการรายย่อย อาทิ บริษัทไทยคราฟท์ แฟร์เทรด จ ากัด ซึ่งขายสินค้าหัตถกรรมของชุมชน        
ทั่วประเทศ เน้นการรักษาวัฒนธรรม และการพัฒนาความสามารถในการผลิตและพ่ึงตนเอง โครงการดอยตุง 
ซึ่งด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้คนบนดอยตุงสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ โดยไม่ท าลายความสมดุลของ
ธรรมชาติ และยังคงไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมตน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน    
ซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.3  ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติ 

2.2.3.1  ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังอ่อนแอ 
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเป็น 30.9 ของพ้ืนที่ประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 

แต่พ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่อยู่ในขั้นวิกฤติมีถึง 14 ล้านไร่ ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมร้อยละ 60 ส าหรับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า มีปริมาณน้ าต้นทุนเพียง 2 ใน 3 ของความต้องการใช้น้ าเท่านั้น การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์ การกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในภาวะวิกฤติในพ้ืนที่หลายแห่ง โดยเฉพาะ
บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยามีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพ่ิมข้ึนใน 22 จังหวัดรอบอ่าวไทย 

ด้านมลภาวะ พบว่า มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ 193,789 พันตัน หรือ  
ร้อยละ 98 ของการปล่อยสารมลพิษทางอากาศทั้งหมดเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน น้ าบาดาลมีการ
ปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันตรายในหลายพ้ืนที่ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องเพียง  ร้อยละ 
38 และมีอัตราการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ร้อยละ 23 ส่วนของเสียอันตรายมีประมาณ 1.86 ล้านตันในปี 
พ.ศ.2551 มาจากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 78 และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

2.2.3.2  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่เริ่มปรากฏ กล่าวคือ ภาคกลางเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและภาค

อีสานตอนล่างมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณฝนในระยะ 20 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนจะ
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางทะเลชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
และป่าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง หลายพ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน และผู้มีอาชีพท า
ประมงน้ ากร่อยได้รับผลกระทบโดยตรงหากไม่ได้รับการป้องกัน และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีความเสียหาย
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ทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัติและน้ าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัยเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร ทั้งท่ีดินและน้ ามีปริมาณและคุณภาพลดลง 

2.2.3.3  ภาวะโลกร้อนจะส่งกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร เกิดความยากจน และย้ายถิ่น 
และการบุกรุกป่าเพิ่มข้ึน 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี การสูญเสียผลผลิต
ทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนานหรือน้ าท่วมซ้ าซาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน หรือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นขณะที่
ผลผลิตตกต่ า เกิดการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อย น าไปสู่การบุกรุกที่ป่าเพ่ิมขึ้น ขณะที่ระดับน้ าทะเลที่
สูงขึ้นและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง น าไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินส่งผลให้ประชาชนต้องย้ายถิ่นฐาน 
เกิดความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีความซับซ้อนยากแก่การแก้ไข 

2.2.3.4  ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องพึ่งพลังงานจากต่างประเทศ ขาดความม่ันคงทางด้าน
พลังงาน 
ระดับการพ่ึงพาการน าเขาพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยในปี 2552 เท่ากับ 925 

เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน หรือร้อยละ 56 ของการใช้ ขณะเดียวกันราคาน้ ามันดิบของโลกสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มความต้องการของจีนและอินเดีย ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ ามันของโลกมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากการค้นพบแหล่งน้ ามันแห่งใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยและค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย
ยังมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ และอยู่ระหว่างศึกษาวิจัย ขณะที่การพัฒนาโครงการด้านพลังงานในอนาคตจะท าได้
ยาก และต้องใช้เวลาในการเตรียมการ เนื่องจากจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย รวมทั้งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไปตามกฎหมาย
ก าหนด 

2.2.3.5  ประเทศไทยยังมีความม่ันคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 
ผลผลิตเกษตรมีเพียงพอส าหรับการบริโภคและส่งออก แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

ไปสู่พืชพลังงานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน และมันส าปะหลัง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหาร
ส าคัญในภาพรวมของประเทศ เช่น ข้าวนาปีที่มีพ้ืนที่การผลิตไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี ผลกระทบจะเกิดขึ้น
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนายกระดับคุณภาพระบบการผลิตของภาคการเกษตรใน
อนาคต รวมถึงแนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศท่ีให้ความส าคัญในการเลือกส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและ
พืชพลังงานอย่างสมดุล 

2.2.3.6  สถานการณ์โรคระบาดและโรคเรื้อรัง 
ส าหรับในประเทศไทย พบการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่ เป็นระยะๆ มาอย่างต่อเนื่อง

เช่นกัน โดยพบผู้ป่วยยืนยันโรคซาร์ส (SARS) ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2546 พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกใน
คนในปี พ.ศ.2547–2549 พบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในปี พ.ศ.2547–2551 และยังคงมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียที่ยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้ง
ในคนและในสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้ การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ยังท าให้มีผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบัน เชื้อดังกล่าวเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดหนึ่งแล้ว 
ตลอดจนมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติซ้ า ซึ่งเคยถูกควบคุมจนลดลงมากแล้วแต่ก็กลับมาระบาดอีกครั้ง เช่น 
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การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ในปี พ.ศ.2551–2552 อีกทั้งยังพบโรคติดต่ออุบัติใหม่
อ่ืนๆ ที่มีอยู่ประปรายในพ้ืนที่ เช่น โรคลีเจียนแนร์ (Legionellosis) โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) โรคมือ 
เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth disease; HFMD) มาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีอีกด้วย 

โดยโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงส าหรับประเทศไทย แบ่งได้ 3 กลุ่มคือ โรคติดต่ออุบัติใหม่
อุบัติซ้ าที่พบในประเทศไทย โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 

ตารางที่ 2.4 สามกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงส าหรับประเทศไทย 
โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า

ที่พบในประเทศไทย 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ ่
โรคมอื เท้าปาก โรคลเีจียนแนร ์โรคไข้
ปวดข้อยุงลาย โรคไขก้าฬหลังแอน่จาก
เชื้อสายพันธุ์ใหม่ เชน่ 
serogroupW–135 และสาย
พันธุ์อืน่ๆ ทีอ่าจเข้ามากับแรงงานต่าง
ด้าวเป็นตน้ 

เช่น โรคไข้เหลอืง (Yellow fever) โรคลิชมาเนียสิส 
(Leishmaniasis) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah viral disease) 
โรคไข้เวสต์ไนล์ (West nile fever) โรคติดเชือ้ไวรัสอีโบลา–มาร์บูรก์ 
(Ebola–marburg viral disease) โรคสมองฝอ่วาเรียนท ์
(variant–Creutzfeldt–Jakobdisease: vCJD) ที่เกิดจาก
จากโรคสมองฝ่อในวัวหรือโรควัวบ้า (Bovine Spongiform 
Encepha lopha thy : BSE ormad cowdisease) และโรค
ที่อาจเข้ามากับสัตว์ เชน่ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) และโรคติดเชื้อ
จากการใชอ้าวุธชวีภาพ (Bioterrorism) เช่น โรคแอนแทรกซ์ 
(Anthrax) ไข้ทรพิษ (Smallpox) กาฬโรค (Plague) เป็นต้น 

เช่น โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์
ของเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 
โรคจากเชือ้ดื้อยาชนิดใหม่เป็นต้น 

ที่มา : ดัดแปลงจากร่างแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติพ.ศ.2555–
2559 
 

เมื่อ พ.ศ.2553 ผลจากการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา ข้อมูลด้านชุมชน ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง ข้อมูลด้านปศุสัตว์ เพื่อการคาดการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่
ที่จะเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย พบว่า โรคที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงมากและความเสี่ยง
สูง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดนก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้กาฬหลังแอ่น 
(Meningococcal infection) โรคติดเชื้อจาก สเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) และ           
โรคชีวพิษ โบทูลิซึม (Bolulism) รวมทั้งควรระมัดระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่อ่ืนๆที่มีอยู่ประปรายในพ้ืนที่ เช่น 
โรคลีเจียนแนร์ โรคเมลิออยโดสิส เป็นต้น และโรคที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ 
โรคไข้เวสต์ไนล์ หรือโรคที่อาจเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาด
ไข้หวัดนก (Avian Influenza) ต่อเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วย (1) ผลกระทบด้านการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนอันเนื่องจากปริมาณการบริโภคสัตว์ปีกที่ลดลง จากการที่รายได้ลดลงอันเนื่องจากเลิกจ้าง
งานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกต่างๆ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ลดลง 
ประกอบกับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (2) ผลกระทบต่อการส่งออกเนื่องจากการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกท่ีลดลงและผลต่อเนื่องต่อการส่งออกของไทยอันเนื่องจากการระบาดของโรคในประเทศอ่ืนๆ 
และ (3) ผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่อาจจะมีความกังวลต่อการ
แพร่ระบาด ทั้ง 3 สถานการณ์ ผลกระทบส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) ลดลง 25,240 ล้านบาท (ร้อยละ 0.39 ของ GDP) และมีการใช้จ่ายภาครัฐในการด าเนินงาน
ป้องกัน ควบคุมโรค 500 กว่าล้านบาท ในขณะที่การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ต่อการเกิดโรค
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ซาร์ส โรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (พ.ศ.2552) พบว่า ท าให้ GDP ลดลงร้อยละ 0.6, 0.3–0.7 
และ 2.6–4.4 ตามล าดับ (ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารโลก (World Bank)) 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อสังคมไทย พบว่า ผู้เลี้ยงสัตว์ขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องหยุดกิจการไป เนื่องจากสัตว์ปีกในบ้านหรือในฟาร์มถูกท าลาย บางรายถึงกับต้องเปลี่ยนอาชีพ ประชาชน
ตื่นตระหนก ความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกภายในประเทศลดลงอย่างมหาศาล 
ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วย ส่วนผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ต่อสังคมไทย 
เมื่ออยู่ในสภาวะการระบาดประชาชนเกิดความตื่นกลัวเมื่อเกิดอาการคล้ายไข้หวัดต่างพากันไปโรงพยาบาล
เป็นจ านวนมาก การลดจ านวนของแรงงาน เนื่องจากการป่วย การหยุดงานกลัวติดโรคหรือหยุดเพ่ือดูแลผู้ป่วย
ช่วงที่เกิดการระบาด โรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียน ธุรกิจต่างๆ หยุดกิจการชั่วคราว การสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมไม่สะดวกตามปกติ เกิดการขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค และเกิดความไม่มั่นใจใน
การด าเนินงานของรัฐบาล บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการก าหนดนโยบายของประเทศการรักษาพยาบาล
และป้องกันควบคุมโรค การบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานการป้องกันเหตุร้าย และการดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ และประชาชนเกิดความตื่นตระหนกเป็น
อย่างมาก การระบาดของโรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่อ่ืนๆ ขึ้น ย่อมมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและจิตวิทยาโดยรวมอย่างมาก 

2.2.4 ความร่วมมือ FTA และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) 

2.2.4.1 ความร่วมมือ FTA 
รัฐบาลไทยมีนโยบายเชิงรุกในการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสร้างพันธมิตรที่      

แน่นแฟ้นกับประเทศคู่ค้า จึงให้ความส าคัญในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันไทยได้ท าความตก
ลงการค้าทวิภาคีกับประเทศต่างๆ จ านวน 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
อินเดีย BIMST–EC เปรู และบาห์เรน โดยในระดับทวิภาคีไทยได้ท าความตกลงแล้วกับบาห์เรน จีน อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

การจัดท าเขตการค้าเสรีมีหลักการส าคัญในการทะลายก าแพงภาษีศุลกากรระหว่างกัน และขจัด
อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เช่น โควตาภาษี มาตรการด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การอุดหนุนทั้งการผลิตภายในประเทศและการส่งออก การไต่สวนในข้อหาทุ่ม
ตลาด หรือ อุปสรรคด้านการห้ามการน าเข้าสินค้าเกษตร เป็นต้น รวมทั้งรุกขยายตลาดการค้าและการลงทุน 
กระจายแหล่งส่งออกและน าเข้า สร้างพันธมิตรที่จะเก้ือกูลกันทางเศรษฐกิจแก้ไข ป้องกันปัญหา อุปสรรค และ
หาลู่ทางขยายการค้าและการลงทุน การท าเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้า จึงเป็นยุทธวิธีส าคัญด้านหนึ่งที่ใช้
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยให้ความส าคัญล าดับต้นๆ แก่ประเทศที่เป็นหรือมีแนวโน้มจะเป็นตลาดใหญ่ของ
ประเทศไทย 

การจัดท าเขตการค้าเสรีจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผลกระทบด้านลบก็มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
และ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยอย่างใหญ่หลวงด้วยเช่นกัน ถ้าการปฏิบัติตามหลักการที่คาดหวังไว้
กับการปฏิบัติที่เป็นจริงไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การบังคับให้ประเทศก าลังพัฒนาเปิดตลาดรับสินค้าจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเสรี แต่ในทางตรงข้ามประเทศที่พัฒนาแล้วยังคงด าเนินการและมีมาตรการต่างๆ   
ที่กีดกันไม่ให้สินค้าเกษตรเข้าประเทศได้อย่างเสรี นอกจากนี้สินค้าเกษตรหลายรายการประสบปัญหาด้านการ
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แข่งขันกับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศท่ีไหลเข้ามาพร้อมกับเงื่อนไขการลดภาษี และท าให้เกษตรกรรายย่อยที่
ผลิตสินค้าชนิดนั้นต้องเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าเกษตร
ราคาถูกจากต่างประเทศได้ ส่งผลให้การผลิตและปริมาณการผลิตภายในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว จนอยู่ใน
ฐานะที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ต้องน าเข้าในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ และส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกร นอกจากนี้ FTA ก็ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้เกษตรกรรายย่อยได้รับส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่สมเหตุผลกับแรงงานการผลิตและต้นทุนที่ได้ลงไป แต่ผลประโยชน์กลับตกอยู่แก่กลุ่มทุนธุรกิจ
การเกษตรครบวงจร เป็นต้น 

2.2.4.2 แนวทางการเจรจาความตกลงการค้าเสรี 
การเจรจาความตกลงการค้าเสรี แบ่งกลุ่มการเจรจาออกเป็น 2 กรอบ คือ กรอบการลดภาษี เป็น

การเจรจาเพ่ือขอให้มีการลดภาษีในทุกรายการสินค้าให้เหลือร้อยละ 0 เร็วที่สุด มีส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการเจรจา และกรอบการเจรจาด้านสุขอนามัย เป็นการเจรจาเพ่ือขอให้
ประเทศคู่ค้าผ่อนผันความเข้มงวดในการปฏิบัติทางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศคู่ค้า มี 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการเจรจา 

 แนวทางการลดภาษีสินค้า 
(1)  รายการสินค้าปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์และสินค้าที่เก่ียวข้อง มีทั้งหมด 6 ตอน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2. 5 กรอบการลดภาษีรายการสินค้าปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
ตอนที่ รายการสินค้า รายละเอียด อัตราภาษี 

01 สัตว์มีชีวิต –สัตว์มีชีวิตส าหรับท าพันธุ ์ 0 
–สัตว์มีชีวิตส าหรับวตัถุประสงค์อืน่ๆ 5–40 

02 เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของสตัว์ที่บริโภคได้ เนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์ที่บริโภคได้ มันหมู 
เนื้อและส่วนอ่ืนของสัตว์ใส่เกลือแห้งรมควัน 

60 

04 นมและผลติภณัฑ์นม ไข่สัตว์ปีก และน้ าผึ้ง
ธรรมชาต ิ

 5–65 

05 ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ที่ไม่ไดร้ะบหุรือรวมไว้ท่ีอื่น ขนสัตว์ กระดูกสตัว์ เช้ือพันธุ์สัตว์เครื่องในสัตว ์ 0–30 
16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว ์ ไส้กรอกและผลติภณัฑ์ที่คล้ายกันท าด้วย

เนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตวห์รือเลือดสัตว์ รวมทั้ง
อาหารปรุงแต่งท่ีมสี่วนผสม ของผลิตภณัฑ์
เหล่านี้เป็นหลัก 

60 

23 กากและเศษท่ีเหลือจากอตุสาหกรรมผลิต
อาหาร อาหารที่จดัท าไวส้ าหรับเลีย้งสัตว ์

อาหารสุนัขและแมว 10 

ที่มา : กลุ่มความร่วมมือการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
วันที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2549 
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(2)  รูปแบบการลดภาษี 
การลดภาษี แบ่งรายการสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าทั่วไป (Normal Track) และ

กลุ่มสินค้าที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Track) มีรายละเอียดดังนี้ 
 กลุ่มสินค้าทั่วไป (Normal Track ) ก าหนดอัตราภาษีลดลงในแต่ละปีจนเหลือ

เท่ากับ ร้อยละ 0 ในปีสุดท้าย โดยทั่วไปแล้วสินค้ากลุ่มนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี ในการทยอยลดภาษี 
และมีสินค้าบางกลุ่มที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันหรือเป็นสินค้าท่ีไทยต้องการให้มีการน าเข้าเพ่ิมมากข้ึน เช่น 
พันธุ์สัตว์ วัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศหรือมีไม่เพียงพอ กับความต้องการ และ
การน าเข้าก็ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อเกษตรกร สินค้ากลุ่มนี้สามารถลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ได้ทันทีหลังจากที่
ได้มีการลงนามความตกลงกัน 

 กลุ่มสินค้าที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Track) เป็นกลุ่มสินค้าที่หากมีการลด
ภาษีแล้วจะส่งผลให้มีการน าเข้าสินค้าเหล่านี้เพ่ิมมากข้ึนจนส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ดังนั้นการลดภาษีในสินค้ากลุ่มนี้จึงต้องใช้ระยะเวลาและค่อยๆ ลดอัตราภาษีลง 
รวมทั้งบางรายการอาจจ าเป็นต้องมีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard) ซึ่งหมายถึงมีการก าหนด
ปริมาณการน าเข้าในแต่ละปี ถ้าในปีใดมีการน าเข้ามากกว่าปริมาณที่ก าหนดก็จะเรียกเก็บภาษีในอัตราปกติ ซึ่ง
เป็นอัตราที่เรียกเก็บภาษีน าเข้าเท่าเทียมกับประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ท า FTA 

(3)  ท่าทีและรูปแบบการลดภาษีสินค้าปศุสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 ลดภาษีสินค้าปศุสัตว์ของไทยเหลือร้อยละ 0 ทันทีหรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 

5 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอัตราภาษีร้อยละ 0 อยู่แล้ว หรือเป็นรายการสินค้าที่สามารถลด
อัตราภาษีได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 

 ลดภาษีสินค้าปศุสัตว์ของไทยในกรณีของรายการสินค้าอ่อนไหว ต้องใช้
ระยะเวลาในการลดภาษีนานระหว่าง 10–15 ปี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหมวดเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์นม 

 ลดภาษีสินค้าปศุสัตว์ของไทยกรณีเป็นสินค้าที่มีโควตาน าเข้าและต้องยกเลิก
ภายใน 20 ปี คือ น้ านมและนมผงพร่องมันเนย 

 ความก้าวหน้าการจัดท า FTA 
1.ไทย–จีน ลงนามกรอบความตกลงเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ในหมวดผักผลไม้ ส่วนสินค้าหมวดอ่ืนๆ ยังไม่มีการเจรจาลดภาษี แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากมีการท า FTA ระหว่างอาเซียน–จีน ดังนั้นจึงให้อนุโลมปฏิบัติตามแนวทางการลดภาษีภายใต้กรอบ
ความร่วมมือนี้ 

2.อาเซียน–จีน อาเซียนและจีนได้ตกลงให้เลื่อนวันเริ่มลดภาษีจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 
ออกไปเป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากจีนและอาเซียนบางประเภทเกิดความล่าช้าของกระบวนการ
ออกประกาศการลดภาษีและการบังคับใช้ทางกฎหมาย ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน จะยกเลิก
ภาษีสินค้า หรือเปิดเสรีภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 

ส าหรับรูปแบบการลดภาษีสินค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าปกติและกลุ่มสินค้า
อ่อนไหว ส่วนประเด็นการลดภาษีของสินค้าที่มีโควตาภาษี (TRQ) อาเซียนและจีนตกลงให้น าข้อสรุปจาก
การศึกษาของคณะกรรมการความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินการภายใต้ความตกลง CEPT ส าหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน (CCCA) เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสินค้า TRQ ของประเทศอาเซียน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมคณะเจรจา
อาเซียน–จีน พิจารณาต่อไป 
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ทั้งนี้ กรอบการลดภาษีตามปกติ (Normal Track) จะมีการลดภาษีเหลือ ร้อยละ 0 ในปี 
พ.ศ.2553 และมีสินค้าไม่เกิน 150 รายการ สามารถยกเลิกภาษีไม่เกินปี พ.ศ.2555 ส่วนสินค้าอ่อนไหว 
(Sensitive Track) ซึ่งจะสามารถชะลอการลดภาษีออกไปถึงปี พ.ศ.2561 โดยจะก าหนดรายการสินค้าได้ไม่
เกิน 400 รายการ และมีมูลค่ารวมไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด ทั้งนี้สามารถมีสินค้าอ่อนไหว
สูง (Highly Sensitive List) ได้ไม่กิน 100 รายการ และมีกรอบข้อตกลงการลดภาษีแบบต่างตอบแทนรายการ
สินค้าระหว่างอาเซียน–จีน ส าหรับสินค้าปศุสัตว์ อยู่ในกรอบการลดภาษีตามปกติ 

3.ไทย–ออสเตรเลีย ทั้งสองประเทศได้ประกาศร่วมกันเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ถึง
เจตนารมณ์ที่จะเริ่มการเจรจาจัดท าความตกลง CER–FTA โดยจะมีขอบเขตกว้างกว่าการจัดท า FTA (FTA 
Plus) ซึ่งนอกจาก จะเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการและการลงทุน แล้วยังรวมถึงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกันด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปลงนามในความตกลงที่
ประเทศออสเตรเลียในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2548 โดยในหมวด
สินค้าปศุสัตว์ ได้ก าหนดแนวทางการลดภาษีสินค้าอ่อนไหว คือ นมข้น Buttermilk ระยะเวลาการลดภาษี   
10 ปี ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) เนื้อ นม เนย เนยแข็ง เครื่องในสัตว์ ระยะเวลาการลดภาษี 15 ปี ในปี   
พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) และหางนมผง ระยะเวลาการลดภาษี 20 ปี ในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2058) 

4.ไทย–นิวซีแลนด์ สมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และนาง Helen 
Clark นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ได้หารือกันที่จะท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน โดยก าหนดแนวทางการ
เจรจาให้สอดคล้องกับหลักการของ WTO และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Closer Economic Partnership: CEP) เพ่ือให้เกิดความสะดวก และสร้างโอกาสที่จะสนับสนุน
กิจกรรมทางการค้า การลงทุน การประกอบการและการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสองฝ่าย รวมทั้งลดอุปสรรคทาง
การค้า เพื่อให้การค้าขยายตัวเพิ่มข้ึน สนับสนุนความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ซึ่งผลการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่รอบที่  4 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2547 
คณะรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความเห็นชอบ และในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์ 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันประกาศแสดงความยินดีกับความ
คืบหน้า อย่างรวดเร็วในการบรรลุผลเจรจา พร้อมกับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายจัดท าบทความตก
ลงฯ และ ตารางภาษีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 

5. ไทย–บาร์เรน ลงนามกรอบความตกลง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2545 โดยมีรายการ
สินค้าที่จะลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ทันที เท่ากับจ านวน 626 รายการ ในวันที่ 1 มกราคม 2548 และทยอย   
ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ทั้งหมดในวันที่ 1 มกราคม 2553 สถานะปัจจุบันยังไม่มีการลดภาษี เนื่องจากรัฐบาล
บาห์เรนอยู่ระหว่างพิจารณาออกประกาศการลดภาษีตามข้อตกลง Early Harvest โดยเกิดความล่าช้า
เนื่องจากมีปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศและต้องการใช้เป็นกรณีต่อรองส าหรับการขอจัดตั้งธนาคาร
อิสลาม (Islamic Bank) ในไทย 

6. ไทย–อินเดีย ลงนามกรอบความตกลง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ลงนามกรอบความ 
ตกลง และในวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ได้มีการลงนามการลดภาษีสินค้าเร่งลดภาษี (Early Harvest Scheme : 
EHS) ระหว่างกัน โดยมีผลบังคับใช้กับสินค้า EHS จ านวน 82 รายการ แบ่งเป็นสินค้าเกษตร 11 รายการ 
ประกอบด้วย (1) มังคุด/มะม่วง (พิกัดเดียวกัน) (2) องุ่น (3) แอปเปิล (4) ทุเรียน (5) เงาะ/ล าไย/ทับทิม (พิกัด
เดียวกัน) (6) ข้าวสาลีดูรัม (7) ข้าวสาลี–อ่ืนๆ (8) ปลาซาร์ดีนปรุงแต่ง (9) ปลาแซลมอนปรุงแต่ง (10) ปลา
แมกเคอเรลปรุงแต่ง และ (11) ปูปรุงแต่ง สินค้าเร่งลดภาษีจะลดภาษีลงร้อยละ 50, 75 และ 100 ในวันที่     
1 กันยายน 2547, 1 กันยายน 2548 และวันที่ 1 กันยายน 2549 ตามล าดับ การเจรจาความตกลงเพ่ือให้ได้
ข้อบรรลุอยู่ในระหว่างการเจรจา 
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7.ไทย–ญี่ปุ่น ไทยและญี่ปุ่นได้จัดท าความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด (Japan–
Thailand Economic Partnership – JTEP) ซึ่งรวมถึงการท า FTA ด้วย โดยในการเจรจาจะมองทั้งสองด้าน
คือ การลดภาษีและความร่วมมือ การหารือข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย–ญี่ปุ่นหรือ JTEP รอบ ที่ 5 เมื่อวันที่  
8–9 ธันวาคม 2547 ได้ข้อสรุปผลการเจรจาว่ามีความคืบหน้าในบทที่เกี่ยวกับความร่วมมือ โดยในส่วนความ
ร่วมมือด้านการเกษตร ฝ่ายญี่ปุ่นมีท่าทีพยายามรับฟังและเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร และใน
ส่วนของไทยยังคงยืนยันที่จะเจรจาขอให้ญี่ปุ่นถอนรายการสินค้าไก่ น้ าตาล และมันส าปะหลัง ออกจากรายการ
สินค้าอ่อนไหวของญี่ปุ่น ในขณะที่ยอมถอนข้าวออกจากการเจรจา 

8.ไทย–เปรู การประชุมเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย–เปรู รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 
9–18 ตุลาคม 2548 ณ กรุงลิม่า โดยมี ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล ผู้แทนการค้าไทย (TTR) หัวหน้าคณะการเจรจา 
ผลการประชุมพบว่า ผลการเจรจาคืบหน้าประมาณ ร้อยละ 70 และยังถือว่าไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ผู้น าสองฝ่ายต้องการให้มีการลงนามความตกลง FTA กันในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค
เอเชีย–แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศชิลี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 แต่ก็นับได้ว่ามีความคืบหน้าไปมาก ทั้งด้าน
การค้าบริการและการลงทุน แหล่งก าเนิดสินค้า รวมทั้งด้าน SPS ส่วนที่ยังเป็นปัญหาในการเจรจาคือ ด้าน
การค้าสินค้า โดยเฉพาะข้าว ไก่ น้ าตาล ซึ่งเปรูยังต้องการใช้มาตรการ Price Ban เนื่องจากเปรูห่วงสินค้า
เกษตรและหวั่นเกรงไทย เหตุผลที่ประเทศไทยท า FTA กับ เปรู เพราะมองเห็นว่าเปรูจะเป็นประตูเข้าสู่ตลาด
ละตินอเมริกา จากการที่เปรูเป็นสมาชิกกลุ่มแอนเดรียมที่มีข้อตกลงพิเศษกับสหรัฐอเมริกา และยุโรปใน การ
น าสินค้าเข้าตลาดได้โดยไม่เสียภาษี การที่คนไทยไปลงทุนในเปรูมากขึ้นจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและใช้สิทธิ์ส่งสินค้าเข้า สหรัฐอเมริกา และ EU การเจรจาด าเนินการ
มาแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง 

2.2.4.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่แน่ชัดเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่

ชัดเจน ได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

ในการประชุมผู้น าอาเซียน เมื่อปี 2546 ผู้น าได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มี
การรวมตัวของอาเซียนไปสู่ ASEAN Community ภายในปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 

(1)  ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน : ASEAN Security Community (ASC) 
(2)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ASEAN Economic Community (AEC) 
(3)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community 
(ASCC) 

โดยที่เป้าหมายของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) คือ 

(1)  เปิดเสรีการค้าสินค้า 
 ยกเลิกภาษีสินค้าทุกรายการ (ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว) 
 ยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษ ี

(2)  เปิดเสรีตลาดการบริการ 
 ยกเลิกข้อจ ากัดทั้งหมดส าหรับการให้บริการและการใช้บริการข้ามพรมแดน 
 ให้คนสัญชาติอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ในปี 2558 
 เปิดเสรีการเงินเฉพาะสาขาที่ได้ระบุไว้ 
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(3)  เปิดเสรีทางด้านการลงทุน 
 การให้ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนอาเซียน 
 เปิดเสรีการให้บริการธุรกิจการลงทุน 5 สาขา (การผลิต การเกษตร ประมง  

ป่าไม้ เหมืองแร่) 
(4)  เปิดเสรีด้านแรงงาน 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยน าร่อง 7 สาขาวิชาชีพ คือ วิศวกร 
พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี) 

ส่วนแผนงานส าคัญภายใต้ AEC Blueprint 
1) Single Market and production base (การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน) 
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวจะน าไปสู่การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิกทั้งหมด

เป็นอย่างเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตรา
ภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและข้อกีดกันต่างๆ รวมถึงการมีมาตรการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคล สัญชาติอาเซียนและประเภทบริการและการลงทุนเสรี
มากขึ้น 
 

ตารางที่ 2.6 เป้าหมายของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

 Liberalization Trade Facilitation 

Free flow of 
goods 

–ขจัดภาษีน าเข้าส าหรับสินค้าทุกรายการภายในปี 2010 
ส าหรับสมาชิกเดิมของอาเซียน 6 ประเทศ และ 2015 
ส าหรับ CLMV 

–ยกเลิกมาตรการ NTBs ที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณ ี

–พัฒนากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 

–อ านวยความสะดวกทางการค้า ปรับ
ประสานกฎระเบียบที่ยุ่งยาก 

–เร่งจัด National Single Window ให้
เสร็จภายในปี 31 ธ.ค.2008 

Free flow of 
services 

เปิดตลาดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนข้าง
มากได้ ดังนี ้
–51% ภายในปี 2008 และ 70% ภายในปี 2010 ส าหรับ
สาขาการท่องเที่ยว ขนส่งทางอากาศ ICT และสุขภาพ 

–51% ภายในปี 2010 และ 70% ภายในปี 2015 ส าหรับ
สาขาท่ีเหลือ 

–จัดท าความตกลงยอมรบัในวิชาชีพท่ี
ส าคัญในปี 2008 และสาขาอ่ืนๆ ที่ตก
ลงร่วมกันในปี 2015 

Free flow of 
investment 

เปิดเสรีดา้นการลงทุนอย่างก้าวหน้า เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในปี 2015 

–ขยายการไม่เลือกปฏิบตั ิ

–ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจ ากัดดา้นการลงทุน 

–ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจ ากัดดา้นการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

–ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนให้
เพิ่มขึ้น 

–เชื่อมโยงตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุน 

 

Free flow of 
skilled labor 

เคลื่อนย้ายหรืออ านวยความสะดวกโดย 

–ยกเว้นการลงตราสารส าหรับคนสัญชาติอาเซียน 

–อ านวยความสะดวกในการออกวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญและแรงงานฝีมอื 

–ปรับประสานหลักสตูรการศึกษาและ 
ช่วยเหลือสมาชิก 

–พัฒนามาตรฐานและคณุสมบัติหลัก
ส าหรับงาน/วิชาชีพ 

–เสรมิสร้างความสามารถในการ
ศึกษาวิจัยให้กับแต่ละประเทศสมาชิก 
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2) Highly competitive economic region (การไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการ
แข่งขันสูง) 

ในเวทีการค้าโลก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม การเงิน การธนาคาร การ
จัดระบบการค้าให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 นโยบายการแข่งขัน 
(1) จัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานก ากับดูแลนโยบายการแข่งขัน 
(2) สนับสนุนแผนงาน / กิจกรรมต่างๆ 
(3) พัฒนาแนวทางนโยบายการแข่งขันของภูมิภาคให้แล้วเสร็จในปี 2010 

 นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค 
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยจัดตั้งกลไกที่เหมาะสม 
(2) จัดตั้งเครือข่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(3) จัดระบบหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการรวมตลาด 

 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
(1) ด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามแผนปฏิบัติการปี 2004–2010 และแผนงาน

ความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ 
(2) จัดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลของอาเซียนเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
(3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
(4) ปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด 
(5) หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
(6) ส่งเสริมความร่วมมือภูมิภาคด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรม และการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

(1) ด าเนินการตามกรอบความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกสินค้าผ่านแดนของ
อาเซียน และกรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบของอาเซียน ภายในปี 
2008 

(2) สรุปผลรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนของอาเซียน ภายในปี 2008 และเริ่ม
ด าเนินการภายในปี 2010 

(3) พัฒนาจุดเชื่อมโยงที่ยังขาดอยู่ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่าง 
สิงคโปร์–คุนหมิง 

(4) ด าเนินนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีของอาเซียนและพัฒนาตลาดการบินเดียวของ
อาเซียน 

(5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) : high–speed 
connection / พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม CERTs 

(6) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน ด าเนินโครงการ ASEAN Power Grid (APG) 
และ Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) 

(7) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านเงิน 
ทุนส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค 

(8) ยกเลิก/ลดอุปสรรคต่อการลงทุนข้ามพรมแดน/สนับสนุนเงินทุนพัฒนาโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค 
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 Taxation จัดตั้งเครือข่ายของความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศ 
สมาชิกอาเซียนภายในปี 2010 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ขยายขอบเขตของการจัดท า ASEAN MRA ให้ครอบคลุมการค้าเครื่องมืออุปกรณ์
โทรคมนาคมให้มากข้ึน 

(2) ปฏิบัติตาม best practices ส าหรับนโยบายการแข่งขันด้านโทรคมนาคม 
(3) ปรับประสานโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายส าหรับการท าสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(4) จัดท าและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ เป็นเลิศส าหรับการท าสัญญาทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
(5) การยอมรับร่วมส าหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียน 

3) Equitable economic development (การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน) 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยพัฒนา SMEs และ

เสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพ่ือการรวมกลุ่มของอาเซียน 
(Initiative for ASEAN Integration: IAI) ในการลดช่องว่างการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก 

 พัฒนา SME เร่งรัดโครงการริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน 
(1) ด าเนินการตามพิมพ์เขียวนโยบายด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(2) ส่งเสริมเครือข่ายและแนวทาง best practices 

 เร่งรัดโครงการริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน 
(1) สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง 
(2) รวบรวมการสนับสนุนจากคู่เจรจาและองค์กรนานาชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) Fully Integrated into global economy (การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก) 
การเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ด้วยการเน้นและปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ

อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ให้มีท่าทีร่วมกัน โดยการจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ 
ท าให้เครือข่ายการผลิต/จ าหน่ายภายในอาเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจส่วนอื่นของโลก 

 สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันต่อปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจภายนอก สร้างท่าทีในการเจรจา 
FTA และพัฒนากรอบการเจรจาร่วมกันภายในปี 2008 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานโลก 
(1) รับหลักการปฏิบัติสากลที่ดีและมาตรฐานในการผลิตและจ าหน่ายมาใช้ในภูมิภาค

อย่างต่อเนื่อง 
(2) พัฒนาความช่วยเหลือด้านวิชาการเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

ด้านอุตสาหกรรม 
(3) ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีพัฒนาน้อย 
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บทท่ี 3 

ทิศทางการปศุสัตว์โลก 
 

3.1  บริบทของการปศุสัตว์โลก 

การผลิตปศุสัตว์ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อทุกคนบนโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อม
และสภาพอากาศ ประชาชนต้องอาศัยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ และนมสดในการบริโภค ขนสัตว์และเครื่อง
หนังในการท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ก าลังแรงงานสัตว์สามารถน าไปไถนาและมูลสัตว์น าไปท าเป็นปุ๋ยได้  มูลค่ารวม
ของผลผลิตทางการเกษตรมากกว่าครึ่งเป็นบัญชีผลผลิตปศุสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนนับล้านคน หลายพันกว่าปีที่ผ่านมา การเลี้ยงสัตว์เป็นการแสดงถึงรูปแบบวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้ง
ทางกายภาพและทางสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชมี
การสร้างรูปแบบของการท าเกษตรกรรมในระบบนิเวศน์และชุมชน 

การผลิตปศุสัตว์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี ค.ศ.1960 ถึงปี ค.ศ.1970 เนื่องจากความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงแนวทางการเกษตรกรรมและการกระจาย
พันธุ์ แต่ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิทัศน์ทางกายภาพด้วย และจากการที่จ านวน
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน การเจริญเติบโตของ GDP ต่อหัวของประชากร และการรวมตัวกันเป็นเมืองใหญ่ ในช่วง
ปลายปี ค.ศ.1970 ท าให้ความต้องการแหล่งอาหารจ าพวกสัตว์ในประเทศที่ก าลังพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้
เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การปฏิวัติปศุสัตว์ (Delgado et al., 1999) 

มากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา การผลิตปศุสัตว์และการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และนมมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโลกที่ก าลังพัฒนา ในระหว่างปี ค.ศ.1980 และปี ค.ศ.2004 การ
ผลิตเนื้อสัตว์ในประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมขึ้นสามเท่าและการบริโภคเพ่ิมขึ้นสองเท่า ประเทศก าลังพัฒนามี
สัดส่วนการผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 80 ในการเพ่ิมขึ้นในการผลิตในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันการ
ผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์ มีจ านวนเกินครึ่งหนึ่งของโลก (ภาพที่ 3.1 และ ภาพที่ 3.2) 

ภาพที่ 3.1 ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว ์และ ภาพที่ 3.2 ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ ระหว่างปี 1980-2030 
ท่ีมา : www.fao.org  

http://www.fao.org/
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จากความต้องการในการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์และนมที่เพ่ิมขึ้น ท าให้การผลิตปศุสัตว์มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จากชุมชนในชนบทไปสู่แถบ
ชานเมือง จากผู้ผลิตอิสระ ผู้ด าเนินการ และผู้ค้าส่งจ านวนมาก ไปสู่ผู้ด าเนินการรายใหญ่ที่ควบคุมการ
ด าเนินงานทุกด้านของ “ห่วงโซ่สินค้าโภคภัณฑ์” และจากฟาร์มไปสู่ชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เกต 

นโยบายต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม และช่วยลดผลกระทบไม่ให้มีมากจนเกินไป หลายนโยบาย
มีความล้าหลัง ไร้ประสิทธิภาพ และได้ผลในทางตรงกันข้าม การริเริ่มนโยบายใหม่และทิศทางใหม่จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาการเจริบเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตปศุสัตว์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข ในแต่ละพ้ืนที่เหล่านี้ 
นโยบายที่มีประสิทธิภาพสามารถท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด (+) และช่วยลดค่าใช้จ่าย (-) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตปศุสัตว์ที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

 ด้านเศรษฐกิจ 
(+)  ท าให้เกิดการจ้างงานและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น การลดลงของราคา และการปรับปรุงความสมดุลทางการค้า 
(–)  การซ่อนต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 

 ด้านสังคม 
(+)  ผู้ผลิตด้านการปศุสัตว์มีการด ารงชีวิตที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น การลดลงของความยากจน 
(–)  ผู้ผลิตขนาดเล็กแถบชายขอบและพ้ืนที่ชนบทอยู่ห่างไกล 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
(+)  การหมุนเวียนน ากลับมาใช้ของธาตุอาหาร ภูมิทัศน์และการบ ารุงรักษาระบบนิเวศน์ 
(–)  การตัดไม้ท าลายป่า มลพิษทางดิน และสารอาหารในน้ าที่มากข้ึน 

 ด้านการสาธารณสุข 
(+)  ความหลากหลายของอาหารมีมากขึ้น ความปลอดภัยทางด้านอาหารดีขึ้น และสุขภาพสัตว์ที่ดีข้ึน 
(–)  ความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนของการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร ภาวะเสี่ยงของการระบาดของโรคปศุสัตว์ 

แนวโน้มความต้องการส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมคาดว่ายังคงด าเนินต่อไป โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การเพ่ิมขึ้นของรายได้ และการมีลักษณะเป็นเมืองเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ
ก าลังพัฒนา ในระหว่างปี ค.ศ.1995 และ ค.ศ.2020 ประเทศที่ก าลังพัฒนาคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 85 แม้ว่าการผลิตด้านปศุสัตว์ในประเทศก าลังพัฒนาจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่
เร็วพอทีจะตอบสนองความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพ่ิมขึ้น ประเทศก าลังพัฒนามีการน าเข้านมและ
ผลิตภัณฑ์จากนมมานานแล้ว โดยในช่วงทศวรรษที่ 1980 ประเทศเหล่านี้ได้เปลี่ยนจากผู้ส่งออกเป็นผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยปี ค.ศ.2030 คาดว่าจะมีการน าเข้าสุทธิของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และนมเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 131 และร้อยละ 96 ตามล าดับ (ภาพที่ 3.3) การเจริญเติบโตของการค้าระหว่างประเทศในผลิตภัณฑ์    
ปศุสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นจ าเป็นต้องอาศัยนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การบริหารและการตั้งสถาบันและการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานการสุขาภิบาล 
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ภาพที ่3.3  การค้าขายเนื้อสัตว์และนมของประเทศก าลังพัฒนาระหว่างปี ค.ศ.1965-2030 
ที่มา : www.fao.org 

 

และจากตารางที่ 3.1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของประชากรและรูปแบบการบริโภคผลิตภัณฑ์     
ปศุสัตว์ระหว่างปี ค.ศ.2000 ถึงปี ค.ศ.2030 โดยสิ่งที่สามารถเห็นได้เด่นชัดมากที่สุดได้แก่ การเจริญเติบโตของ
การบริโภคสัตว์ปีกท่ีมีการเจริญเติบโตดีกว่าแหล่งอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ในอนาคตสิ่งที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือ การเพ่ิมขึ้นของความต้องการเนื้อสัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยจะมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นโดยรวมร้อยละ 725 ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันของการเติบโตในความต้องการของประเทศอินเดียที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 850 ในอีก 30 ปีข้างหน้า และการเจริญเติบโตในการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกในเอเชียจะมาพร้อมกับ
การเพ่ิมข้ึนอีก 4 เท่าของการบริโภคไข่ไก่ 

ในเอเชียใต้การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมจะเพ่ิมขึ้นกว่าสองเท่า (ร้อยละ 125) หรือจ านวน 213 
ล้านเมตริกตันในปี ค.ศ.2030 โดยบริโภคในประเทศอินเดียจ านวน 146 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากเป็นประเทศที่
มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกคาดว่าจะมีการเพ่ิมข้ึนของการบริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ และนม กลุ่มประเทศใน
ภูมิภาค Sub-Saharan Africa จะมีการบริโภคเนื้อแกะเพ่ิมมากข้ึน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
จะมีการบริโภคเนื้อวัวเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันของการบริโภคเนื้อวัวจากประเทศจีน 
  

http://www.fao.org/
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ตารางที่ 3.1  อัตราการเติบโตของความต้องการของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ระหว่างปี ค.ศ.2000 ถึงปี ค.ศ.2030 

ที่มา : www.fao.org 

 

อีกทั้งในปัจจุบัน รสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีความต้องการอาหารสุขภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร (Food safety) ในขณะเดียวกันการผลิตอาหารปลอดภัยเพียงอย่างเดียว ยังไม่พอที่จะท า
ให้ผู้บริโภคพึงพอใจ แตย่ังต้องการผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตที่มีจริยธรรมรวมถึงสวัสดิภาพ
สัตว์ เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาการผลิตปศุสัตว์โดยเฉพาะการผลิตสัตว์เชิงการค้าหรือการผลิตสัตว์แบบ
ประณีต ถูกระบุว่าเป็นระบบการผลิตที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลายด้าน เช่น 

 การเลี้ยงสัตว์โดยปล่อยให้แทะเล็มอย่างหนักท าให้ดินเสื่อมโทรม พังทลาย และมีการแผ้วถางป่ามา
ท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้ที่ชัดเจน 

 การเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เพ่ือการค้า น าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมากมายและผลิตของเสีย
ออกสู่ธรรมชาติ จนเกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ าสาธารณะ มีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพ่ือน
บ้าน และสังคมโดยรวม 

 การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ รวมทั้งสุกร แพะ แกะ หนีไม่พ้นการเป็นแหล่งผลิตปฏิกูล คือมูล
สัตว์ ซึ่งในวันหนึ่ง โค–กระบือจะขับถ่ายของเสียประกอบด้วยปัสสาวะและอุจจาระคิดเป็นน้ าหนักรวมประมาณ 
ร้อยละ 8-10 ของน้ าหนักตัว 

 ประเด็นผลกระทบของการปศุสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เริ่มได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง คือ การเป็น
แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) น าไปสู่การเกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming 
Potential) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ระยะที่ผ่านมาจึงมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
และมีรายงานทางวิชาการระบุอย่างแน่ชัดว่า การปศุสัตว์ โดยเฉพาะการผลิตสัตว์เชิงการค้า เป็นแหล่งเกิดก๊าซ
เรือนกระจกที่ส าคัญ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ภาพที่ 
3.4)  
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ภาพที่ 3.4 การปล่อยก๊าซจากการปศุสัตว์ 
ที่มา : www.fao.org 

 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการปศุสัตว์แล้ว มีผลการศึกษาตรงกันว่า การจัดการฟาร์มที่ดี การจัดการด้าน
ทรัพยากรอาหาร การให้อาหารสัตว์ที่ดี น าไปสู่การเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพการผลิต พร้อมกับการลดการ
เกิดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลผลิต ข้อดีนี้จึงควรถูกน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว หาก
สามารถลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปศุสัตว์ นอกจากจะน าไปสู่การชะลอปัญหาผลกระทบ
ต่อสภาวะโลกร้อนแล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับทันทีคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในระดับฟาร์ม ระดับชุมชน 
และสังคม น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ลดปัญหาการเจ็บป่วยเนื่องจากมลภาวะ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อ 
และลดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

3.2  ภาวะปศุสัตว์โลกในปัจจุบัน 

จากการที่ภาคปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของภาวะอาหารของโลก ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับอุปสงค์ของโลก 
และอ านาจซื้อของผู้บริโภค เมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา ภาวะความต้องการอาหารของโลกย่อมได้รับ
ผลกระทบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ จากการวิจัยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) พบว่า ในรอบระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา 
ประชากรโลกมีความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ต่อปี แต่ในอีก 30 ปีข้างหน้า จะมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรลดต่ าลง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีเท่านั้น เนื่องจากการขยายตัวของ
ประชากรโลกมีสัดส่วนของอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนที่ลดลง โดยจ านวนประชากรโลกปี 2011 (พ.ศ.2554) อยู่
ที่ 7,021,836,029 คน (Central Intelligence Agency : CIA) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของประชากรโลกอยู่ที่ 
ร้อยละ 3.24 จากปี 2009 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวของประชากรที่ลดลงจากอัตราการขยายตัวของประชากร
ในปี 2009 เทียบกับปี 2006 ที่ร้อยละ 4.62 และ 8.33 ตามล าดับ 
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ภาพที ่3.5  อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลก 
ที่มา : Current World Population and World Population Growth Since the Year One 

 

ถึงแม้ว่าภาวะของอุปสงค์ในการบริโภคจะชะลอตัวลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา และอัตรา
การขยายตัวของประชากรที่ลดลง แต่ด้วยผลิตภัณฑ์และสินค้าในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคปศุสัตว์นั้น
เป็นสินค้าที่ประชาชนจ าเป็นต้องบริโภค เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดของอาหาร ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพของมนุษย์ ดังนั้น แม้ว่าปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ แต่ผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากภาคปศุสัตว์ก็ยังคงเป็นสินค้าจ าเป็นอยู่ในความเป็นจริง 

ทั้งนี้ ภาวะด้านอาหารของโลกในปัจจุบัน ยังคงเผชิญกับภาวะของการขาดแคลนอาหาร ในบางพ้ืนที่ใน
บางประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนของคนยากจนค่อนข้างมาก โดยปัญหาการเข้าถึง
แหล่งอาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยแรกๆ ของปัญหาความยากจนโลก ปัจจุบันประชาคมโลกได้เล็งเห็นถึง การแก้ไข
ปัญหาความยากจน ด้วยการเข้าถึงแหล่งอาหาร และการมีอาชีพ ซึ่งอาชีพในภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เป็น
อาชีพที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะ “ภาคปศุสัตว์” ที่มีสัดส่วนในการสร้างรายได้ค่อนข้างมาก เพราะ
อัตราการขยายตัวของรายได้จากภาคปศุสัตว์มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนการสร้าง
รายได้สูงกว่าพืชผักเกษตรกรรมชนิดอื่นๆ โดยแนวทางในการพัฒนาปศุสัตว์โลกมีดังนี้ 

(1)  คัดเลือกสายพันธ์ของสัตว์ที่ดี และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพ่ือคุณภาพของ
เนื้อและผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ 

(2)  พัฒนาระบบการจัดการฟาร์มให้ดีขึ้น ตั้งแต่กระบวนการการจัดการโครงสร้างฟาร์ม ไปจนถึง
กระบวนการบริหารจัดการการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเป้าหมายในเรื่องของต้นทุน 

(3)  บูรณาการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ 

โดยกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา เป็นเป้าหมายหลักของนโยบายนานาชาติดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนามีพ้ืนที่ในการท าปศุสัตว์มากกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า 
มาตรการส่งเสริมการลงทุน เงื่อนไขการเปิดการค้าเสรีที่เอ้ือต่อการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ 
ตลอดจนปัญหาความยากจนยังเป็นปัญหาหลักๆ ของกลุ่มประเทศก าลั งพัฒนา ซึ่งประเด็นของการพัฒนา
ปฏิรูปภาคการเกษตรและปศุสัตว์นี้ นอกจากจะเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการ
เข้าถึงอาชีพ และแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งอาหารของกลุ่มคนยากจนแล้ว ยังมุ่งยกระดับ “ความปลอดภัย
และคุณภาพอาหารโลก” ไปพร้อมๆ กันด้วย  
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3.2.1  ภาวะการปศุสัตว์โลกในปี 2555 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดภาวะภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 56 ปี สร้างความเสียหายต่อผลผลิต

ข้าวโพดและถั่วเหลืองจ านวนมหาศาล ซึ่งเกิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ (พ้ืนที่ใน 26 มลรัฐ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่มิดเวสต์ ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรส าคัญของสหรัฐฯ) กลายเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาข้าวโพด
และถ่ัวเหลืองพุ่งขึ้นท าสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลก 
นอกจากนี้ ส านักงานพยากรณ์สภาพอากาศมหาสมุทร และชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) ยัง
คาดว่าสภาพอากาศแห้งแล้งดังกล่าวนี้อาจยังคงอยู่ต่อไปจนถึงต้นไตรมาส 4 ปี 2555 ขณะที่ปรากฏการณ์
ภาวะแห้งแล้งนี้ยังเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ อาทิ บร าซิล 
อาร์เจนตินา และอินเดีย ส่งผลให้ราคาธัญพืชหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น ทั้งข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี 
ขณะเดียวกัน เมื่อองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเริ่มออกมาเตือนถึงความเสี่ยงต่อวิกฤติราคาอาหารในปี 
2556 ที่อาจย้อนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นในปี 2551 และ 2554 จึงยิ่งเพ่ิมความกังวลเกี่ยวกับการ 
ขาดแคลนอาหารทั่วโลก และภาวะเงินเฟ้อตามมาอีกด้วย 

ปริมาณผลผลิตธัญพืชที่ลดลงจากภาวะภัยแล้งดังกล่าว เป็นแรงกดดันให้ดัชนีราคาอาหารในตลาดโลก 
ซึ่งรายงานโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.2 จากเดือนมิถุนายน 2555 ที่ 200.8 จุด มาอยู่ที่ 213.1 จุด (ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2555 ที่ 210.5 จุด) เนื่องจากได้รับแรงกดดัน ส่วนใหญ่มาจากการปรับขึ้นของราคาธัญพืช โดยดัชนีราคา
ธัญพืชเพ่ิมขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2555 ร้อยละ 17.1 มาอยู่ที่ 259.9 จุด ในเดือนกรกฎาคม 2555 (ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ที่ 223.9 จุด) ขณะที่ราคาสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ในตลาดโลก
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ยังคาดว่าผู้บริโภคอาจต้องเผชิญราคา
อาหารที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3-4 ในปี 2556 โดยเฉพาะราคาไก่ท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเป็นอันดับแรก เนื่องจาก
ไก่มีระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น จึงท าให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนได้เร็วกว่าปศุสัตว์ประเภทอ่ืนๆ 

3.2.2  ภาวะปศุสัตว์โลกในอนาคต 
3.2.2.1  ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น จากผลกระทบภัยแล้งด้านปริมาณและราคาธัญพืชของ

ผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลก อาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของราคาอาหาร
สัตว์ของประเทศต่างๆ ในระยะต่อไปที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบและ
แนวโน้มราคาท่ีปรับสูงขึ้น ซึ่ง ณ ขณะนี้หลายประเทศเริ่มมีการปรับแผนการน าเข้าและ
การใช้วัตถุดิบเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์แล้ว เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

3.2.2.2  ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อแหล่งผลิตการเกษตรที่ควบคุมได้
ยาก โดยหากเกิดปรากฎการณ์เอลนินโญ่ที่น าพาสภาพอากาศแห้งแล้งรุนแรงต่อเนื่อง
ยาวนานออกไปจนถึงปีหน้าก็ย่อมเพ่ิมแรงกดดันต่อภาวะราคาอาหารโลกและความ
มั่นคงทางอาหารในภูมิภาคต่างๆ ตามมา 

3.2.2.3  ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และธัญพืชของโลก โดยมีปัจจัยส าคัญจากชนชั้นกลางที่
เพ่ิมมากขึ้นในจีนและอินเดีย ท าให้ความต้องการเนื้อสัตว์และธัญพืชเพ่ิมสูงขึ้น โดย
องค์การสหประชาชาติ (UN) ประเมินว่า ภายในปี 2573 โลกจะต้องผลิตอาหารเพ่ิมขึ้น
ราวร้อยละ 50 จึงจะรองรับความต้องการที่ขยายตัวขึ้นมาได้ 
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3.3  เศรษฐกิจการปศุสัตว์ของโลกที่ส าคัญ 

ข้อมูลจากรายงานการจัดท าสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้มปี 2555 (ส านักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2555) ที่ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมผู้ผลิตและ
ส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสื่อสารสนเทศต่างๆ ส าหรับในส่วนของเศรษฐกิจการปศุสัตว์ของโลกที่
ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดท าไว้มีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ (1) ไก่เนื้อ (2) สุกร (3) โคเนื้อ และ 
(4) โคนม สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

3.3.1  ไก่เนื้อ 
การผลิตเนื้อไก่ของโลกปี 2550–2554 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยรัสเซียมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด 

คือ ร้อยละ 15.95 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า (โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล) 
และคาดว่าแนวโน้มยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2554 การผลิตเนื้อไก่ของโลกมีปริมาณ 81.03 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนจาก 78.40 ล้านตัน ในปี 2553 ร้อยละ 3.36 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด คือ 16.76 
ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จีน 13.20 ล้านตัน บราซิล 12.95 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 9.50 ล้านตัน ตามล าดับ 

แนวโน้มปี 2555 คาดว่าการผลิตเนื้อไก่ของโลกจะมีปริมาณ 83.07 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 81.03 ล้านตัน 
ในปี 2554 ร้อยละ 2.52 การขยายตัวของการผลิตเนื้อไก่ของโลกเป็นไปตามปริมาณการผลิตและความต้องการ
บริโภคภายในประเทศของจีนและบราซิล โดยในปี 2555 ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของจีนและบราซิลมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 4.55 และ 5.00 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2 ปริมาณการผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑข์องประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/
 

อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/
 

สหรัฐอเมริกา 16,226 16,561 15,935 16,563 16,757 0.65 16,603 

จีน 11,291 11,840 12,100 12,550 13,200 3.78 13,800 

บราซิล 10,305 11,033 11,023 12,312 12,954 5.84 13,602 

สหภาพยุโรป3/ 8,320 8,594 8,756 9,245 9,500 3.44 9,630 

รัสเซีย 1,410 1,680 2,060 2,310 2,520 15.95 2,750 

ไทย4/ 1,107 1,158 1,557 1,331 1,398 6.25 1,447 

ประเทศอื่นๆ 21,513 22,714 22,877 24,086 24,704 3.41 25,242 

รวมท้ังหมด 70,172 73,580 74,308 78,397 81,033 3.57 83,074 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลคาดคะเน 3/สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ และ 4/ข้อมูล
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

 

ส่วนการบริโภคเนื้อไก่ของโลกปี 2550–2554 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.33 ต่อปี โดยในปี 2554 การบริโภคเนื้อ
ไก่ของโลกมีประมาณ 79.90 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 77.43 ล้านตัน ในปี 2553 ร้อยละ 3.19 สหรัฐอเมริกายังคง
เป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อไก่มากท่ีสุด คือ 13.89 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จีน 13.02 ล้านตัน และสหภาพ
ยุโรป 9.10 ล้านตัน ตามล าดับ และคาดว่าความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของโลกมี 81.75 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 
79.90 ล้านตัน ในปี 2554 ร้อยละ 2.32 ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าจะมีการบริโภค
เท่ากับ 13.61 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จีน 13.60 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 9.22 ล้านตัน ตามล าดับ โดยคาด
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ว่าการบริโภคเนื้อไก่ของโลกมีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 81.75 ล้านตัน จาก 79.90 ล้านตันในปี 2554 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.32 ส่วนผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าจะมีการบริโภคเท่ากับ 13.61 ล้านตัน 
รองลงมาได้แก่ จีน 13.60 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 9.22 ล้านตัน 
 

ตารางที ่3.3 ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

สหรัฐอเมริกา 13,590 13,435 12,946 13,470 13,890 0.46 13,606 

จีน 11,415 11,415 12,210 12,457 13,020 3.09 13,605 

สหภาพยุโรป3/ 8,358 8,564 8,692 8,930 9,100 2.14 9,220 

ประเทศอื่นๆ 36,575 38,910 39,995 42,577 43,891 4.65 45,322 

รวมท้ังหมด 69,938 72,863 73,803 77.434 79,901 3.33 81,753 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบ้ืองต้น 2/ข้อมูลคาดคะเน 3/สหภาพยุโรป ต้ังแต่ 1 ม.ค. 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ  
ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

 

การส่งออกเนื้อไก่ของโลกปี 2550–2554 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.85 ต่อปี โดยในปี 2554 การ
ส่งออกเนื้อไก่ของโลกมีประมาณ 9.15 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 8.91 ล้านตัน ในปี 2553 ร้อยละ 2.74 และจาก
การระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2546 ท าให้บราซิลซึ่งเป็นประเทศปลอดไข้หวัดนกก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออก
อันดับ 1 ของโลกแทนสหรัฐอเมริกาโดยในปี 2554 บราซิลสามารถส่งออกเนื้อไก่ได้ประมาณ 3.30 ล้านตัน 
รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา 2.97 ล้านตัน สหภาพยุโรป 1.10 ล้านตัน และไทย 0.46 ล้านตัน ตามล าดับ   
ซึ่งไทยได้ก้าวมาเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับที่ 4 ของโลกตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา 

คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่ของโลกปี 2555 เพ่ิมข้ึนเป็น 9.60 ล้านตัน จาก 9.15 ล้านตัน ในปี 2554 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.54 โดยปริมาณการส่งออกของโลกปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของ
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและเอเชีย รวมถึงกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกา 
(Sub Saharan Africa) ในขณะที่บราซิลยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อไก่สูงสุดคือ 3.46 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 
3.30 ล้านตัน ในปี 2554 ร้อยละ 5.00 รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และไทย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3.4 ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่และผลติภณัฑ์ของประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

บราซิล 2,922 3,242 2,992 3,181 3,300 2.27 3,465 

สหรัฐอเมริกา 2,678 3,157 3,093 3,069 2,966 1.78 3,039 

สหภาพยุโรป3/ 635 742 783 992 1,100 14.90 1,120 

ไทย 296 383 379 432 460 10.54 500 

จีน 358 285 291 379 410 5.72 445 

ประเทศอื่นๆ 524 650 771 856 917 14.96 1,027 

รวมท้ังหมด 7,413 8.459 8,309 8,909 9,153 4.85 9,596 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลคาดคะเน 3/สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ  
ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 
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การน าเข้าเนื้อไก่ของโลกช่วงระหว่างปี 2550–2554 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.67 ต่อปี โดย ในปี 2554 การน า
เข้าเนื้อไก่ของโลกมีปริมาณ 8.00 ล้านตัน ลดลงจาก 8.02 ล้านตัน ในปี 2553 ร้อยละ 0.30 โดยในปี 2554 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้น าเข้าเนื้อไก่เป็นอันดับ 1 ของโลก คือ 0.84 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 0.79 ล้านตัน ในปี 2553 
ร้อยละ 6.46 เนื่องจากปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของญี่ปุ่นได้รับความเสียหายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และคลื่นสึนามิในช่วงต้นปี 2554 ท าให้ญี่ปุ่นต้องน าเข้าเนื้อไก่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก รองลงมาได้แก่ 
ซาอุดิอาระเบีย 0.83 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 0.70 ล้านตัน ตามล าดับ 

คาดว่าการน าเข้าเนื้อไก่ของโลกปี 2555 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 8.31ล้านตัน จากเดิม 8.00 ล้านตันในปี 2554 
ร้อยละ 3.84 ประเทศผู้น าเข้าเนื้อไก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป โดยในปี 
2555 คาดว่าประเทศดังกล่าวจะมีปริมาณการน าเข้าเนื้อไก่ 0.88, 0.80 และ 0.71 ล้านตัน ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3.5 ปริมาณการน าเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

ญีปุ่่น 696 737 645 789 840 4.54 805 

ซาอุดิอาระเบีย 470 510 605 681 830 15.33 880 

สหภาพยุโรป3/ 673 712 719 677 700 0.28 710 

เม็กซิโก 380 433 492 549 590 11.82 625 

สหรัฐอาหรับฯ 238 289 297 289 330 6.75 360 

รัสเซีย 1,229 1,165 923 633 390 -25.22 354 

เวียดนาม 110 211 201 291 325 28.25 350 

ฮ่องกง 215 236 253 295 250 5.39 260 

ประเทศอื่นๆ 3,089 3,258 3,541 3,819 3,744 4.75 3,962 

รวมท้ังหมด 7,100 7,821 7,676 8,023 7,999 2.67 8,806 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลคาดคะเน 3/สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 
 

3.3.2  สุกร 
การผลิตเนื้อสุกรของโลกในปี 2554 มีปริมาณรวม 101.13 ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีปริมาณ 

102.74 ล้านตัน ร้อยละ 1.57 ประเทศที่ผลิตลดลง ได้แก่ จีน และแคนาดาโดยผลิตลดลงร้อยละ 3.07 และ 
1.07 ตามล าดับ การที่จีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเนื้อสุกรมากที่สุด มีปริมาณการผลิตลดลงเนื่องจากประสบ
ปัญหาโรคสุกร ประกอบกับในปีที่ผ่านมาผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะรายย่อยขาดทุนจนต้องลดการผลิตลง ประเทศที่
ผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย และเวียดนาม โดยผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.90 1.00 2.34 และ 
1.55 ตามล าดับ ส่วนสหภาพยุโรปการผลิตค่อนข้างทรงตัว 

ในส่วนของการคาดการณ์ของการผลิตเนื้อสุกรของโลกในปี 2555 ซึ่งคาดว่าการผลิตเนื้อสุกรจะมี
ปริมาณรวม 103.43 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2554 ร้อยละ 2.28 เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตส่วนใหญ่จะ
ผลิตเพ่ิมข้ึน โดยจีนจะฟ้ืนตัวจากปัญหาโรคระบาดและผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.60 สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย 
และแคนาดาจะผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.83 2.11 2.80 และ 0.68 ตามล าดับ ส่วนสหภาพยุโรปคาดว่าจะผลิตอยู่
ในระดับ ใกล้เคียงกับปี 2554 
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ตารางที่ 3.6 ปริมาณการผลิตเนื้อสุกรของประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

บราซิล 2,922 3,242 2,992 3,181 3,300 2.27 3,465 

สหรัฐอเมริกา 2,678 3,157 3,093 3,069 2,966 1.78 3,039 

สหภาพยุโรป 635 742 783 992 1,100 14.90 1,120 

ไทย 296 383 379 432 460 10.54 500 

จีน 358 285 291 379 410 5.72 445 

ประเทศอื่น ๆ 524 650 771 856 917 14.96 1,027 

รวมท้ังหมด 7,413 8.459 8,309 8,909 9,153 4.85 9,596 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลคาดคะเน 3/สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ  
ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

 

การบริโภคเนื้อสุกรของโลกในปี 2554 มีปริมาณรวม 100.85 ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีปริมาณ 
102.55 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.65 โดยประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสุกรมากที่สุดคือ จีน รองลงมาได้แก่ 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย บราซิล และญี่ปุ่น 
 

ตารางที่ 3.7 ปริมาณการบรโิภคเนื้อสุกรของประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

จีน 42,710 46,691 48,823 51,157 49,810 4.07 51,560 

สหภาพยุโรป3/ 21,507 21,024 21,057 20,823 20,545 -1.01 20,595 

สหรัฐอเมริกา 8,965 8,813 9,013 8,653 8,384 -1.51 8,526 

บราซิล 2,260 2,390 2,423 2,577 2,646 3.98 2,726 

รัสเซีย 2,534 2,789 2,688 2,799 2,894 2.78 2,719 

ญี่ปุ่น 2,473 2,486 2,467 2,488 2,481 0.07 2,489 

ประเทศอื่นๆ 13,329 13,586 13,786 14,049 14,089 1.45 14,283 

รวมท้ังหมด 93,778 97,779 100,257 102,546 100,849 1.95 102,898 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลคาดคะเน 3/สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ  
ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

 

การส่งออกเนื้อสุกรในปี 2554 มีปริมาณรวม 6.57 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีปริมาณ 6.04 ล้าน
ตัน ร้อยละ 8.79 เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ส่งออกเพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ 17.22 และ 14.03 ตามล าดับ ส่วนจีนซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งในตลาดส่งออกเนื้อสุกรที่ส าคัญของไทยคือ
ฮ่องกง มีการส่งออกลดลงร้อยละ 6.47 และบราซิลส่งออกลดลงร้อยละ 5.98 เนื่องจากความต้องการบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น และคาดว่าการส่งออกเนื้อสุกรของโลกจะมีปริมาณรวม 6.54 ล้านตัน อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2554 ซึ่งส่งออกปริมาณ 6.57 ล้านตัน เนื่องจากในระหว่างผู้ส่งออกรายใหญ่มีการส่งออก
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ท าให้ปริมาณส่งออกโดยรวมค่อนข้างทรงตัว โดยคาดว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศผู้
ส่งออกอันดับ 1 จะส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.80 เนื่องจากส่งออกไปยังจีนและเม็กซิโกได้เพ่ิมขึ้น แม้ว่าการ
ส่งออกไปยังเกาหลีใต้และรัสเซียจะลดลงก็ตาม ส่วนจีนจะส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.69 แต่สหภาพยุโรปและ
บราซิลจะส่งออกลดลง ร้อยละ 5.00 และ 2.06 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.8 ปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรของประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

สหรัฐอเมริกา 1,425 2,110 1,857 1,916 2,246 8.48 2,309 

สหภาพยุโรป3/ 1,286 1,727 1,415 1,754 2,000 9.40 1,900 

แคนาดา 1,033 1,129 1,123 1,159 1,160 2.61 1,160 

บราซิล 730 625 707 619 582 -4.52 570 

จีน 350 223 232 278 260 -3.67 280 

เวียดนาม 19 11 13 14 10 -9.90 10 

ประเทศอื่นๆ 333 348 312 303 316 -2.40 316 

รวมท้ังหมด 5,176 6,173 5,659 6,043 6,574 4.67 6,545 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลคาดคะเน 3/สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ  
ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

 

การน าเข้าเนื้อสุกรของประเทศผู้น าเข้าเนื้อสุกรที่ส าคัญในปี 2554 มีปริมาณรวม 6.27 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
จากปี 2553 ซึ่งมีปริมาณ 5.85 ล้านตัน ร้อยละ 7.17 เนื่องจากประเทศผู้น าเข้าต่างๆ ส่วนใหญ่น าเข้าเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่น าเข้าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 63.61 เนื่องจากประสบปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยระบาด    
ท าให้ปริมาณการผลิตเนื้อสุกรลดลงร้อยละ 24.77 และคาดว่าจะมีปริมาณน าเข้าในปี 2555 จะเหลือประมาณ
รวม 6.02 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 3.96 เนื่องจากรัสเซียลดโควตาน าเข้าเนื้อสุกรเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตภายในประเทศ และเกาหลีใต้มีความต้องการน าเข้าลดลงเพราะมีการฟ้ืนฟูการผลิตภายในประเทศ
หลังจากความเสียหายจากโรคปากและเท้าเปื่อยระบาด โดยคาดว่ารัสเซียและเกาหลีใต้จะน าเข้าลดลงร้อยละ 
24.73 และ 20.00 ตามล าดับ ส่วนญี่ปุ่นคาดว่าจะน าเข้าในระดับเดิม ส าหรับฮ่องกงคาดว่าจะน าเข้าเนื้อสุกร 
0.38 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 5.56 
 

ตารางที่ 3.9 ปริมาณการน าเข้าเนื้อสุกรของประเทศท่ีส าคัญ หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

ญี่ปุ่น 1,210 1,267 1,138 1,198 1,210 -0.56 1,210 

รัสเซีย 894 1,053 845 880 930 -1.00 700 

เม็กซิโก 451 535 678 687 630 9.62 650 

เกาหลีใต้ 447 430 390 382 625 5.68 500 

สหรัฐอเมริกา 439 377 378 390 379 -2.57 374 

ฮ่องกง 302 346 369 347 360 3.61 380 

ประเทศอื่นๆ 1,330 2,188 1,714 1,963 2,132 8.71 2,204 

รวมท้ังหมด 5,073 6,196 5,512 5,847 6,266 3.71 6,018 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

  



53 

 

3.3.3  โคเนื้อ 
ปี 2550–2554 การผลิตเนื้อโคของประเทศต่างๆ ลดลงร้อยละ 0.77 ต่อปี การผลิตเนื้อโคของโลกในปี 

2554 มีปริมาณ 56.85 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีการผลิต 57.04 ล้านตัน ร้อยละ 0.33 สหภาพยุโรป 
อินเดีย และเม็กซิโก ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มีการขยาย การผลิตประมาณร้อยละ 2.00–3.00 แต่ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ 
มีปริมาณการผลิตลดลงมากกว่า จึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตของโลกลดลง 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาคาดว่าปี 2555 การผลิตเนื้อโคจะมีปริมาณ 56.80 ล้านตันลดลงจากปี 
2554 ร้อยละ 0.09 ผู้ผลิตเนื้อโครายใหญ่ ได้แก่ บราซิล สหภาพยุโรป จีน และอินเดีย โดยคาดว่าผลผลิตเนื้อ
โคจะลดลง แต่ไม่มากนัก ถึงแม้ว่าบางประเทศมีการผลิตเพ่ิมขึ้นได้แก่ อินเดีย บราซิล และอาร์เจนตินา จึง
ส่งผลให้ผลผลิตของโลกลดลงเล็กน้อย 
 

ตารางที่ 3.10 ปริมาณการผลิตเนือ้โคของโลก หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

สหรัฐอเมริกา 12,097 12,163 11,891 12,047 12,048 -0.177 11,463 

บราซิล 9,303 9,024 8,935 9,115 9,030 -0.494 9,210 

สหภาพยุโรป 8,188 8,090 7,913 8,022 8,050 -0.423 8,000 

จีน 6,134 6,132 5,764 5,600 5,550 -2.867 5,520 

อินเดีย 2,413 2,552 2,514 2,842 3,060 6.000 3,825 

ประเทศอื่นๆ 20,298 20,389 20,131 19,417 19,110 -1.680 19,320 

รวมท้ังหมด 58,433 58,350 57,148 57,043 56,848 -0.774 56,798 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลประมาณการ 2/ข้อมูลคาดคะเน 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศต่างๆ ระหว่างปี 2550–2554 มีการบริโภคลดลง ร้อยละ 
0.99 ต่อปี ประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และบราซิล การ
บริโภคเนื้อโค ในปี 2554 มีปริมาณ 55.83 ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 ที่มีการบริโภคปริมาณ 56.24 ล้านตัน 
ร้อยละ 0.73 และคาดว่าในปี 2555 จะมีการบริโภคเนื้อโค 55.65 ล้านตัน ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 0.33 
โดยประเทศที่มีการบริโภคมากท่ีสุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา 11.16 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรป 7.91 
ล้านตัน และบราซิล 7.86 ล้านตัน 
 

ตารางที่ 3.11 ปริมาณการบรโิภคเนื้อโคของโลก หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

สหรัฐอเมริกา 12,830 12,403 12,239 12,039 11,750 -2.036 11,158 

บราซิล 8,690 8,352 8,262 8,122 7,945 -2.057 7,910 

สหภาพยุโรป 7,144 7,252 7,374 7,592 7,750 2.108 7,885 

จีน 6,065 6,080 5,749 5,589 5,532 -2.646 5,500 

รัสเซีย 2,509 2,679 2,457 2,450 2,451 -1.352 2,441 

ประเทศอื่นๆ 20,710 20,910 20,404 20,451 20,406 -0.516 20,775 

รวมท้ังหมด 57,948 57,676 56,485 56,243 55,834 -0.990 55,649 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลประมาณการ 2/ข้อมูลคาดคะเน 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011  
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การส่งออกเนื้อโคปี 2550–2554 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.83 ต่อปี โดยสหรัฐอเมริกามีการส่งออกมากที่สุด 
รองลงมาคือ ออสเตรเลีย และบราซิล ในปี 2554 มีการส่งออกเนื้อโค 7.87 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ที่มี
การส่งออก 7.75 ล้านตัน ร้อยละ 1.52 เนื่องจากความต้องการเพ่ิมขึ้นในตลาดหลัก แต่มีข้อจ ากัดจากประเทศ
ผู้ส่งออก คือ ราคาที่สูงขึ้นและข้อจ ากัดด้านสุขอนามัย และจากการที่ประเทศผู้ส่งออกหลักมีผลผลิตลดลง คือ 
ออสเตรเลีย บราซิล และนิวซีแลนด์ ท าให้มีการส่งออกลดลง แต่สหรัฐอเมริ กาและอินเดีย สามารถขยาย    
การส่งออกได้มากข้ึน 

ปี 2555 คาดว่าจะมีการส่งออกเนื้อโค 8.23 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.59 
เนื่องจากอินเดียมีการส่งออกเพ่ิมข้ึนมากถึง ร้อยละ 16 ในขณะที่ออสเตรเลียและบราซิลก็มีการส่งออกเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2-4 ส่วนแคนาดาและอาร์เจนตินาก็มีการส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
 

ตารางที่ 3.12 ปริมาณการส่งออกเนื้อโคของโลก หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

สหรัฐอเมริกา 650 905 878 1,043 1,241 15.434 1,250 

ออสเตรเลีย 1,400 1,407 1,364 1,368 1,350 -1.003 1,380 

บราซิล 2,189 1,801 1,596 1,558 1,325 -10.855 1,375 

อินเดีย 678 672 609 917 1,100 13.640 1,275 

นิวซีแลนด์ 496 533 514 530 501 0.144 504 

ประเทศอื่นๆ 2,214 2,284 2,471 2,336 2,353 1.453 2,447 

รวมท้ังหมด 7,627 7,602 7,432 7,752 7,870 0.826 8,231 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

 

การน าเข้าเนื้อโคปี 2550–2554 มีการน าเข้าลดลงร้อยละ 1.09 ต่อปี ใน ปี 2554 มีการน าเข้าเนื้อโค 
6.86 ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 ที่มีการน าเข้า6.90 ล้านตัน ร้อยละ 0.57 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป มีการน าเข้าเนื้อโคลดลงร้อยละ 5-15 ส่วนเกาหลีใต้มีการน าเข้าเนื้อโคเพ่ิมขึ้นจากการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น
เป็นการสร้างโอกาสในการน าเข้าซึ่งเป็นการรองรับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ผู้บริโภคบริโภคเนื้อโคน าเข้า
เพ่ิมข้ึน ส่วนญี่ปุ่นและรัสเซีย มีการน าเข้าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

ปี 2555 คาดว่าจะมีการน าเข้าเนื้อโคของโลก 7.10 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3.47 
สหรัฐอเมริกามีการน าเข้าเนื้อโคเพ่ิมขึ้น ส่วนประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมีการขยายการน าเข้า 
ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นตลาดใหม่ที่เติบโตขึ้น ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย น าเข้าเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 8–11 สิงคโปร์น าเข้าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11 และฮ่องกงน าเข้าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8 ส่วนสหภาพยุโรปและ
รัสเซียก็มีการน าเขา้เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 3.13 ปริมาณการน าเข้าเนื้อโคของโลก หน่วย : พันตันน้ าหนักซาก 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

25552/ 

สหรัฐอเมริกา 1,384 1,151 1,191 1,042 911 -8.934 948 

รัสเซีย 1,087 1,200 1,005 1,020 1,050 -2.291 1,060 

ญี่ปุ่น 686 659 697 721 725 2.025 725 

เกาหลีใต้ 308 295 315 366 410 8.196 420 

สหภาพยุโรป 642 466 497 437 370 -11.010 375 

ประเทศอื่นๆ 3,108 3,191 3,127 3,215 3,396 1.864 3,572 

รวมท้ังหมด 7,215 6,962 6,832 6,901 6,862 -1.085 7,100 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, October 2011 

 

3.3.4  โคนม 
ปี 2550–2554 จ านวนโคนมในประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญของโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.33 ต่อปี ซึ่งในปี 2554 

ประมาณว่าโคนมท่ีเลี้ยงในประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญ มีจ านวน 131.89 ล้านตัว เพิ่มข้ึนจาก 129.72 ล้านตัว ของปี 
2553 ร้อยละ 1.67 ประเทศท่ีมีการเลี้ยงโคนมมากท่ีสุด คือ ประเทศอินเดีย มีโคนมถึง 44.90 ล้านตัว 
 

ตารางที่ 3.14 จ านวนโคนมในประเทศท่ีส าคัญของโลก หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531/
 ปี 25542/ อัตราเพ่ิม

(ร้อยละ) 

อินเดีย 38.00 38.50 42.60 43.60 44.90 4.69 

สหภาพยุโรป 24.18 24.18 24.19 23.65 23.60 -0.71 

บราซิล 15.93 16.70 17.20 17.60 18.20 3.24 

รัสเซีย 9.91 9.80 9.53 9.00 8.82 -3.13 

สหรัฐอเมรกิา 9.19 9.32 9.20 9.12 9.19 0.22 

จีน 8.76 8.58 7.12 7.35 7.63 -4.22 

ประเทศอื่นๆ 19.20 19.12 19.46 19.40 19.55 0.51 

รวมท้ังหมด 125.17 126.20 129.30 129.72 131.89 1.33 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : www.fas.usda.gov/currwmt.asp 

 

ผลผลิตน้ านมดิบในประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญปี 2550–2554 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยผลผลิตน้ านม
ดิบในปี 2554 ของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญคาดว่ามีจ านวนรวม 446.66 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ที่มีผลผลิต
น้ านมดิบจ านวน 439.21 ล้านตัน ร้อยละ 1.67 โดยประเทศที่มีผลผลิตน้ านมดิบสูงที่สุดได้แก่ สหภาพยุโรป มี
ผลผลิตน้ านมดิบรวม 136.60 ล้านตัน แต่ประเทศที่อัตราการเพ่ิมปริมาณผลผลิตน้ านมดิบมากที่สุดได้แก่ 
อินเดีย ที่มีอัตราการเพ่ิมร้อยละ 5.41 
  

http://www.fas.usda.gov/currwmt.asp
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ตารางที่ 3.15 ปริมาณผลผลิตน้ านมดิบในประเทศที่ส าคัญของโลก หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531/
 ปี 25542/ อัตราเพ่ิม

(ร้อยละ) 

สหภาพยุโรป 132.60 133.85 133.70 135.35 136.60 0.71 

สหรัฐอเมริกา 84.21 86.17 85.88 87.46 88.77 1.21 

อินเดีย 42.89 44.50 48.16 50.30 52.50 5.41 

รัสเซีย 32.20 32.50 32.60 31.90 31.20 -0.81 

บราซิล 26.75 27.82 28.80 29.95 30.85 3.66 

จีน 35.25 34.80 28.45 29.10 30.50 -4.44 

ประเทศอื่นๆ 78.12 73.78 75.08 75.15 76.66 0.83 

รวมท้ังหมด 428.12 432.92 432.67 439.21 446.66 1.00 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : www.fas.usda.gov/currwmt.asp 

 

ปี 2550-2554 ปริมาณการผลิตนมผงขาดมันเนยในประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.01 ต่อปี 
ประเทศท่ีผลิตนมผงขาดมันเนยสูงที่สุดคือ สหรัฐอเมริกาจ านวน 0.885 ล้านตัน 

ในส่วนของการคาดการณ์การผลิตโคนมและผลผลิตน้ านมของโลกปี 2555 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
แม้หลายประเทศจะผลิตได้เพ่ิมข้ึน แต่ก็มีหลายประเทศท่ีประสบกับภัยธรรมชาติและได้รับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาซึ่งจะท าให้การผลิตและความต้องการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมต่างๆ ชะลอตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย 
 

ตารางที่ 3.16 ปริมาณการผลิตนมผงขาดมันเนยในประเทศท่ีส าคญัของโลก หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531/
 ปี 25542/ อัตราเพ่ิม

(ร้อยละ) 

สหรัฐอเมริกา 0.679 0.859 0.786 0.824 0.885 5.01 

อินเดีย 0.320 0.345 0.360 0.375 0.410 5.96 

นิวซีแลนด์ 0.300 0.252 0.385 0.344 0.375 7.87 

ออสเตรเลีย 0.205 0.177 0.203 0.222 0.230 4.67 

ญี่ปุ่น 0.173 0.158 0.167 0.156 0.150 -2.94 

บราซิล 0.128 0.128 0.125 0.130 0.134 1.08 

ประเทศอื่นๆ 1.407 1.374 1.414 1.303 1.331 -1.63 

รวมท้ังหมด 3.212 3.293 3.440 3.354 3.515 2.01 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : www.fas.usda.gov/currwmt.asp 

 

  

http://www.fas.usda.gov/currwmt.asp
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ความต้องการบริโภค ปี 2550–2554 ความต้องการบริโภคน้ านมของ ประเทศต่างๆ รวมกันเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.51 ต่อปี ซึ่งในปี 2554 มีความต้องการบริโภค 171.46 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 166.89 ล้านตันของปี 2553 
ร้อยละ 2.74 อินเดียเป็นประเทศท่ีบริโภคน้ านมสูงที่สุด คือ 53.24 ล้านตันต่อป ี
 

ตารางที่ 3.17 ปริมาณการบริโภคน้ านมในประเทศท่ีส าคัญของโลก หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531/
 ปี 25542/ อัตราเพ่ิม

(ร้อยละ) 

อินเดีย 42.68 44.52 48.16 49.14 53.24 5.56 

สหภาพยุโรป 33.33 33.74 33.70 33.95 34.00 0.46 

สหรัฐอเมริกา 27.71 28.10 28.22 28.25 28.28 0.46 

จีน 14.82 14.58 11.79 12.01 12.50 -5.20 

รัสเซีย 12.00 12.10 12.11 11.80 11.70 -0.76 

บราซิล 10.17 10.68 10.90 11.23 11.50 3.01 

ประเทศอื่นๆ 19.95 19.90 20.73 20.51 20.24 0.59 

รวมท้ังหมด 160.66 163.62 165.61 166.89 171.46 1.51 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : www.fas.usda.gov/currwmt.asp 

 

ความต้องการบริโภคนมผงขาดมันเนยในช่วงปี 2550–2554 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.35 ต่อปี ซึ่งในปี 2554 มี
การบริโภครวม 3.00 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 2.81 ล้านตัน ของปี 2553 ร้อยละ 6.76 ประเทศที่มี การบริโภค
สูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา มีการบริโภค 0.47 ล้านตัน 

และส าหรับความต้องการบริโภคปี 2555 คาดว่าการบริโภคน้ านมและผลิตภัณฑ์นมของโลกจะเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับผลผลิตน้ านมและภาวะเศรษฐกิจของโลก 
 

ตารางที่ 3.18 ปริมาณการบริโภคนมผงขาดมันเนยในประเทศท่ีส าคัญของโลก หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531/
 ปี 25542/ อัตราเพ่ิม

(ร้อยละ) 

สหรัฐอเมริกา 0.396 0.429 0.593 0.427 0.467 3.31 

อินเดีย 0.270 0.310 355 0.368 0.415 10.86 

อินโดนีเซีย 0.145 0.156 172 0.192 0.220 10.98 

เม็กซโิก 0.139 0.176 0.190 0.168 0.168 3.38 

ญี่ปุ่น 0.204 0.170 152 0.162 0.160 -5.20 

ประเทศอื่นๆ 1.44 1.47 1.31 1.49 1.57 1.95 

รวมท้ังหมด 2.594 2.712 2.773 2.811 3.004 3.35 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : www.fas.usda.gov/currwmt.asp 
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การส่งออกผลิตภัณฑ์นมส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ นมผงขาดมันเนย ในช่วงปี 2550–2554 การส่งออกนม
ผงขาดมันเนยของประเทศที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.24 ต่อปี ซึ่งในปี 2554 การส่งออกของประเทศต่างๆ รวม 
1.51 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1.35 ล้านตัน ของปี 2553 ร้อยละ 16.30 ประเทศที่ส่งออกนมผงขาดมันเนยจ านวน
สูงที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา ส่งออก 0.41 ล้านตัน 
 

ตารางที่ 3.19 ปริมาณการส่งออกนมผงขาดมนัเนยในประเทศท่ีส าคัญของโลก หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531/
 ปี 25542/ อัตราเพ่ิม

(ร้อยละ) 

สหรัฐอเมริกา 0.258 0.391 0.248 0.384 0.414 9.72 

นิวซีแลนด์ 0.281 0.242 0.408 0.344 0.375 9.73 

ออสเตรเลีย 0.189 0.175 0.120 0.162 0.170 -2.85 

ยูเครน 0.057 0.044 0.027 0.017 0.020 -26.26 

อินเดีย 0.040 0.035 0.015 0.010 0.015 -27.49 

ประเทศอื่นๆ 0.26 0.19 0.32 0.430 0.51 24.57 

รวมท้ังหมด 1.084 1.073 1.140 1.347 1.505 9.24 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : www.fas.usda.gov/currwmt.asp 

 

การน าเข้านมผงขาดมันเนยของประเทศ ที่ส าคัญในช่วงปี 2550–2554 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.18 ต่อปี โดย
ในปี 2554 ปริมาณน าเข้าของประเทศต่างๆ รวม 0.97 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 0.91 ล้านตัน ของปี 2553 ร้อยละ 
6.59 ประเทศท่ีน าเข้ามากท่ีสุด คือ อินโดนีเซีย น าเข้า 0.23 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าการส่งออกนมผงขาดมัน
เนยของโลกปี 2555 จะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยหรือค่อนข้างคงที่ใกล้เคียงกับปี 2554 เนื่องจากขณะนี้แทบทุกประเทศ
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและภัยธรรมชาติ ท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้อลดลง เมื่อความ
ต้องการสินค้าในประเทศไม่เพ่ิมข้ึน คาดว่าการค้าระหว่างประเทศจะไม่เพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมเพียงเล็กน้อย 
 

ตารางที่ 3.20 ปริมาณการน าเข้านมผงขาดมันเนยในประเทศท่ีส าคัญของโลก หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531/
 ปี 25542/ อัตราเพ่ิม

(ร้อยละ) 

อินโดนีเซีย 0.147 0.159 0.178 0.200 0.230 11.90 

รัสเซีย 0.050 0.075 0.105 0.180 0.185 41.80 

เม็กซิโก 0.121 0.152 0.165 0.155 0.155 5.28 

ฟิลิปปินส ์ 0.093 0.080 0.105 0.095 0.100 3.22 

จีน 0.040 0.055 0.070 0.091 0.100 26.32 

ประเทศอื่นๆ 0.156 0.152 0.175 0.186 0.201 7.35 

รวมท้ังหมด 0.607 0.673 0.798 0.907 0.971 13.18 

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลเบื้องต้น 2/ข้อมูลประมาณการ 

ที่มา : www.fas.usda.gov/currwmt.asp 
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บทท่ี 4 

ศักยภาพทางด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทย 
 

ในระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา นอกจากการปศุสัตว์ไทยจะมีบทบาทส าคัญ ในการผลิตโปรตีนเพ่ือการ
บริโภคให้กับประชาชนในประเทศแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างรายได้เข้า
ประเทศ จากผลผลิตที่สามารถผลิตเป็นสินค้าส่งออก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามทิศทางของการพัฒนาด้าน         
การปศุสัตว์ไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ ว ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1–2 ได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร เชื่อมโยงแหล่งตลาด 
พัฒนาการตลาดสินเชื่อ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทั้งด้านพืชและปศุสัตว์ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต จากเพ่ือการ
ยังชีพไปสู่ระบบธุรกิจฟาร์ม สร้างระบบการขนส่งทางบก สร้างสถานีทดลองทางการเกษตร ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ควบคุมการระบาดของโรค พัฒนาโครงสร้างระบบการตลาดและระบบสินเชื่อเพ่ือการเกษตร ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวนับได้ว่า การปศุสัตว์ไทยเป็นหนึ่งในก าลังส าคัญของภาคเกษตรกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้เข้าประเทศ 

ต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3–4 การปศุสัตว์ไทยได้มีการมุ่งเน้นไปที่ด้านการพาณิชย์ และการผลิตไป
พร้อมๆ กัน โดยเร่งรัดการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรให้ได้มากยิ่งขึ้น ขยายงานวิจัยให้กว้างขวาง 
สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือการสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตและการให้สินเชื่อ ซึ่งในช่วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5–6 การพัฒนาปศุสัตว์ไทยเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากกระแสของการบริโภค และโรค
ระบาดที่เกิดขึ้น ท าให้ภาคเกษตรของไทย มุ่งเน้นการเกษตรเพ่ือการเพาะปลูกเป็นส าคัญ กระทั่งเข้าสู่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7–8 ไดม้ีการกระจายการพัฒนา และการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการ
ปรับโครงสร้างการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาแนวทางเพ่ือการลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุง
คุณภาพ และกระบวนการแปรรูปเพื่อการพาณิชย์ในหมวดสินค้าปศุสัตว์อีกครั้ง 

ภาวะของการปศุสัตว์ไทย ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากก าลังการผลิตที่เพียงพอต่อการ
บริโภคภายใน และการส่งออก ซึ่งรายการสินค้าส่งออก ที่สร้างรายได้เข้าประเทศในล าดับต้นๆ เป็นผลิตภัณฑ์
จากปศุสัตว์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงได้ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหาร และแหล่ง
เกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยความสามารถในการแข่งขัน ระบบการผลิตการเกษตร ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให้แก่เกษตรกร พร้อมกับการรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรสาขาปศุ สัตว์ในระดับที่
เหมาะสม เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภาวะปศุสัตว์ไทย ได้มีการพัฒนาด้านการผลิตเพ่ิมมากขึ้น โดยปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ด้วยกระบวนการพัฒนาเครือข่ายรวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) และ
เชื่อมโยงการผลิตในช่วงต้นน้ าหรือปลายน้ า เข้ากับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้มากขึ้น พร้อมกับการเพ่ิมคุณค่าของสินค้า (Value Creation) มุ่งพัฒนาเป็นฐานอาหารที่มีความ
ปลอดภัย และเพียงพอ 

จากการพัฒนาด้านเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1–10 ท าให้สาขาปศุสัตว์มี
บทบาทในภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้
จาก สัดส่วนสาขาปศุสัตว์ต่อภาคเกษตรกรรม ในแต่ละช่วงของแผนพัฒนาฯ 
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ตารางที่ 4.1  แสดงตัวเลขสัดส่วนและอัตราการขยายตัวการเกษตรกรรมสาขาปศุสัตว์ไทย 

 
อัตราการขยายตัวของสาขาปศุสัตว์ สัดส่วนต่อ GDP สัดส่วนต่อภาคเกษตรกรรม 

แผนฯ 1 3.0 2.9 9.9 

แผนฯ 2 3.6 2.4 8.8 

แผนฯ 3 5.4 2.0 8.2 

แผนฯ 4 5.4 2.0 9.7 

แผนฯ 5 4.7 1.8 9.5 

แผนฯ 6 5.1 1.6 10.6 

แผนฯ 7 2.0 1.2 10.3 

แผนฯ 8 2.5 1.1 9.9 

แผนฯ 9 3.2 1.1 10.3 

แผนฯ 10 –0.2 1.0 N/A 
ที่มา:  1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2. ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

หมายเหตุ: N/A ไม่มีข้อมูล 
 

4.1  ภาวะของการปศุสัตว์ไทย 

ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจไทย มีการพ่ึงพาภาคต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ 
ปัจจัยด้านอุปสงค์จากต่างประเทศ จึงค่อนข้างมีผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่าน
มา ภาวะเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ (Subprime mortgage 
crisis) ในสหรัฐอเมริกา ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป (PIIGS) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกให้ซบเซา 
และก าลังซื้อชะลอตัว ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ภายในประเทศค่อนข้างผันผวนจากปัญหา
การเมือง ความผันผวนของค่าเงิน และอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาล 
โดยเฉพาะในภาคการส่งออก ภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 

ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2553 พ้ืนที่ท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ ได้รับความเสียหาย ท าให้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์หดตัวลง เป็นระยะเวลายาวนานไปจนถึงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2554 ทั้งนี้ ภาคการเกษตรสาขาปศุสัตว์ ดูจะเป็นสาขาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจาก
สาขาปศุสัตว์ของไทย เพ่ิงจะผ่านพ้นกับการเผชิญภาวะโรคระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์ปีก ซึ่งถูกระงับการ
ส่งออกไปยุโรป และหลายพ้ืนที่ ท าให้ประเทศไทยสูญเสียสัดส่วนการถือครองตลาดให้กับประเทศคู่แข่งอย่าง
ประเทศบราซิลไม่น้อย 
 

ภาพที่ 4.1  อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร 

ที่มา : สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ปัจจุบันประเทศไทยสามารถแก้ไขสถานการณ์การค้าสัตว์ปีกได้แล้ว ด้วยการควบคุมโรค และพัฒนา
ระบบมาตรฐานฟาร์ม ตลอดจนสภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเป็นปกติ ท าให้ภาวะการเกษตรของไทย
สามารถสร้างผลผลิตเฉลี่ยได้เพ่ิมสูงขึ้น พิจารณาได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะผลผลิตสาขาปศุสัตว์ แม้ว่าจะมีปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ของประเทศ และ
ภาวะการระบาดของโรคติดต่ออยู่บ้าง แต่ไม่กระทบต่อภาพรวมของภาคการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ 
การด าเนินการในด้านต่างๆ ของรัฐบาล อาทิ การบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ โครงการลดต้นทุนการผลิต 
และมาตรฐานระบบฟาร์ม ฯลฯ ยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของภาคเกษตร โดยเฉพาะสาขาปศุสัตว์
ให้กลับมาขยายตัวได้ และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 

ภาพที่ 4.2  สัดส่วนภาคเกษตรกรรมในแต่ละสาขา ปี พ.ศ.2555 

ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ภาคเกษตรกรรมสาขาปศุสัตว์นับได้ว่าเป็นหนึ่งในแรงหนุนที่ส าคัญของภาคเกษตรไทย เนื่องจากมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาขาปศุสัตว์มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ถึงร้อยละ 12.6 สินค้า   
ปศุสัตว์ส าคัญที่มีผลผลิตเพิ่มข้ึน คือ ไก่เนื้อ ไก่ไข ่สุกร และน้ านมดิบ ถึงแม้ว่า ภาวการณ์ผลิตหลายประเภทจะ
ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด สภาวะอากาศ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไปบ้าง แต่ภาคการ
ผลิตสาขาปศุสัตว์ ก็สามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้ในระยะเวลาไม่นาน จะมีเพียงปัจจัยด้านราคาเท่านั้น ที่ค่อนข้างมี
ความผันผวนเกิดขึ้น เนื่องจากสินค้าหลายประเภท มีการปรับขึ้นราคาในช่วงวิกฤติก่อนหน้า ซึ่งในปัจจุบัน
หลายรายการของสินค้าสาขาปศุสัตว์ ต้องมีการปรับลดลง ทั้งจากภาวะของตลาดเอง และมาตรการการ
ควบคุมราคาของรัฐบาล 
  

พืช, 67.90% 

ประมง, 17% 

ปศุสัตว์, 
12.60% 

บริการทางการ
เกษตร, 1.80% 

ป่าไม้, 0.70% 



62 

 

ภาพที่ 4.3  ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

4.1.1 ด้านการผลิต 

การผลิตสาขาปศุสัตว์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2554 โดยสินค้าปศุสัตว์ส าคัญที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก สุกร ไกเนื้อ ไขไก และน้ านมดิบ ภาวะการผลิตสุกรมี
การฟ้ืนตัวจากสถานการณโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ ประกอบกับสภาพอากาศเอ้ืออ านวย
ท าให้สุกรเจริญเติบโตไดดี และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ขณะที่การผลิตไกเนื้อมีผลผลิตออกสูตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้าน
การผลิตไขไกมีปริมาณเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก เป็นผลสืบเนื่องจากการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์ ไกไขไดอย่างเสรีตั้งแต่ปี
2553 ท าให้มีจ านวนไกไขที่ให้ผลผลิตไดเพ่ิมขึ้น สวนปริมาณการผลิตน้ านมดิบเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจด้าน
ราคาที่อยู่ในเกณฑ์ด ี

จะเห็นได้ว่า ก าลังการผลิตภาคปศุสัตว์ไทย มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้น 
อาทิ ระดับราคาสินค้า ระดับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภาวะโรคระบาด สภาพอากาศที่เกิดขึ้น ฯลฯ ซึ่งในช่วงปี
ที่ผ่านมา ปัจจัยการผลิตแวดล้อมค่อนข้างผันผวน ท าให้ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีการผลิตในสาขานี้ลดลง 
โดยเฉพาะปริมาณการผลิตสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ เช่น ปริมาณการผลิตสุกรปี 2554 อยู่ที่ 11,890,000 ตัว ลดลง
จาก 12,100,000 ตัวในปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 1.69 ปริมาณโคที่ผลิตได้ระหว่างปี พ.ศ.2554 มีปริมาณการผลิต
โคเนื้อ 1,090,000 ตัว ลดลงจากปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 6.03 ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ มีจ านวน 1,018,750,000 
ตัว เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 4.92 และปริมาณผลผลิตไข่ไก่ มีปริมาณ 10,024,000 ฟอง เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ.2553 ร้อยละ 2.42 เป็นต้น 

ปัจจุบันเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ของไทย มีจ านวน 3,421,337 ครัวเรือน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เป็นภาคที่มีการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์มากที่สุด เมื่อจ าแนกจ านวนเกษตรกร สาขา
ปศุสัตว์ของไทย ตามประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง จะเห็นได้ว่า การปศุสัตว์ของไทย มีเกษตรกรกระจุกตัวอยู่ที่การ
เลี้ยง “ไก่พ้ืนเมือง” ที่จ านวนเกษตรกรมากถึง 2,674,497 ครัวเรือน โดยเลี้ยงกันมากที่สุดในพ้ืนที่ปศุสัตว์   
เขต 3 ด้วยจ านวนเกษตรกร 801,242 ครัวเรือน ไก่พ้ืนเมืองจ านวน 20,069,065 ตัว ส่วนประเภทสัตว์ที่มี
จ านวนมากที่สุด คือ “ไก่เนื้อ” โดยมีจ านวนมากถึง 173,869,082 ตัว ด้วยเกษตรกร 41,293 ครัวเรือน 
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ตารางที่ 4.2  จ านวนเกษตรกรและจ านวนสัตว์ จ าแนกตามรายประเภทสัตว์ 

รายประเภทสัตว์ 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
จ านวนสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ 1,035,072 6,583,106 

โคนม 20,645 560,659 

กระบือ 271,112 1,234,179 

สุกร 227,406 9,81,744 

ไก่เนื้อ 41,293 173,869,082 

ไก่ไข ่ 47,709 49,403,372 

ไก่พ้ืนเมือง 2,674,497 76,155,430 

เป็ดไล่ทุ่งรวม 11,012 8,963,097 

แกะ 6,191 51,735 

แพะ 41,582 427,567 

ที่มา:  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

กระบวนการของการปศุสัตว์ไทยในปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการมาสู่การปศุสัตว์เพ่ือการพาณิชย์เป็นส าคัญ 
โดยการผลิตของการปศุสัตว์ไทย ได้พัฒนาระบบการเลี้ยงมาเป็นระบบฟาร์ม ที่ได้มาตรฐานสากลยอมรับ และ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีน ที่เพียงพอส าหรับผู้บริโภคทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สอดรับกับการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันให้ปศุสัตว์เป็นสาขาหนึ่ง ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และเป็นก าลังส าคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศ 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป จากวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อย ในขณะที่
ประชากรเพ่ิมขึ้น ดิน น้ า เสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง น้ ามันขาด
แคลน สภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก รวมทั้งก่อเกิดปัญหาต่อสุขภาพของ
ผู้คน การปศุสัตว์และผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคด้วยการพัฒนาสู่วิถี
การเกษตรปลูกพืช–เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างคุ้มค่าและเกื้อกูลกัน โดยลดปัจจัยการผลิต
จากภายนอก มาสู่การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และสารธรรมชาติทดแทน
การใช้สารเคมีทางการเกษตร และพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ “เศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น” 

ด้วยพฤติกรรมการบริโภคท่ีรักสุขภาพ และอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคใส่ใจถึงกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอน การปศุสัตว์ไทยจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ ด้วยการด าเนินการจัดระบบควบคุมและตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ต้ังแต่ระดับไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร (From Farm to table) ด้วยการก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองสินค้า ได้แก่ การรับรอง
ฟาร์มและโรงงานด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) การพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
(Lab) ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดการมุ่ง
รักษาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานสากล 

การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ผลการด าเนินงานจนถึงปี 2553 มีมาตรฐานสินค้าเกษตร
รวมทั้งสิ้น 169 เรื่อง แยกเป็น (1) มาตรฐานสินค้า 65 เรื่อง เช่น น้ านมโคดิบ ไข่ไก่ เป็นต้น (2) มาตรฐาน
ระบบ 73 เรื่อง และ (3) มาตรฐานทั่วไป 31 เรื่อง เช่น หลักการจัดท าคอมพาร์ตเมนต์ส าหรับปศุสัตว์ เป็นต้น 
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นอกจากนี้ยังมีการรับรองฟาร์มและโรงงานด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) 
ในระดับไร่นา/ฟาร์ม ซึ่งจะเน้นหลักปฏิบัติสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม อาทิ Good Agricultural Practice : 
GAP, Code of Conduct : COC และ Code of Practice ต่างๆ 

ส่วนในระดับโรงงาน เป็นการใช้หลักการจัดการสุขลักษณะในโรงงานแปรรูปตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ 
Good Manufacturing Practice : GMP, Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP โดยมีผลการ
ด าเนินงานจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้แก่ 1) การตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม ทั้ง
ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ 180,086 ฟาร์ม 2) การตรวจรับรองสถานประกอบการและโรงงาน ทั้ง
ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เฉลี่ยปีละ 2,381 โรงงาน และ 3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือ
การส่งออกและน าเข้า ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์เฉลี่ยปีละ 470,644 ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4.3  มาตรฐานการผลิตด้านปศุสัตว์ 

แผนพัฒนาฯ 10 
การตรวจรับรองและตรวจ
ติดตามมาตรฐานฟาร์ม 

(ฟาร์ม) 

การตรวจรับรองสถาน
ประกอบการและโรงงาน 

(โรงงาน) 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
เกษตรเพ่ือการน าเข้าและ

ส่งออก (ตัวอย่าง) 
2550 

ด้า
นป

ศุส
ัตว์

 

24,590 1,115 180,957 
2551 25,395 1,151 195,965 
2552 14,257 536 258,527 
2553 15,205 1,728 203,879 

เป้าหมาย 2554 19,100 2,069 250,318 
เฉลี่ยต่อปี 19,709 1,320 213,707 

ที่มา: เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) 

 

นอกจากนี้ ได้มีการสร้างและพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่มีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ โดยจัดท า
โครงการน าร่องระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ ซึ่งได้พัฒนาให้เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ มีระบบ
ฐานข้อมูลกลางการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงระบบไปยังผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าไก่ และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ท าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับสายการผลิต 
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่งผลท าให้ประเทศไทยส่งออกสินค้าไก่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยมาตรฐานของ
สินค้าท่ีได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ 

4.1.2  ด้านการพาณิชย์ 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการแสวงหาโปรตีน เพ่ือการบริโภคของประชาชน ซึ่ง

ปริมาณความต้องการบริโภค สัมพันธ์โดยตรงกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ จึงจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าจ าเป็นพื้นฐานชนิดหนึ่ง ต่อการด ารงชีพของประชาชนทั้งในและนอกประเทศ 
แต่ธุรกรรมด้านการค้าที่เชื่อมโยงกับก าลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจ ท าให้การพาณิชย์ปศุสัตว์ทั้งภายใน–ภายนอก
ประเทศ ต้องผันแปรไปตามภาวะที่เกิดขึ้น ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ก าลังซบเซาจากปัญหา
หนี้สาธารณะยุโรปที่ยืดเยื้อ ตลอดจนการฟ้ืนตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่ น 
นอกจากนี้ การพาณิชย์ปศุสัตว์ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามแวดล้อมอ่ืนๆ อาทิ กระแสการบริโภคมังสวิรัติ      
วิถีแห่งชีวจิต ภาวะโรคระบาด คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
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4.1.2.1  ภายในประเทศ 
ด้วยจ านวนประชากรภายในประเทศ ที่มีจ านวนมากถึง 67,091,089 คน (กรกฎาคม 2555) 

ตลอดจนนโยบายลดค่าครองชีพ นโยบายเพ่ิมอัตราค่าแรงขั้นต่ า ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการของรัฐบาล 
รวมทั้งความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่ระบบการเลี้ยงจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า ท าให้ความต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมีอัตราการบริโภคเนื้อไก่เฉลี่ย 16.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มีอัตรา
การบริโภคเนื้อสุกรเฉลี่ย 13.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มีอัตราการบริโภคเป็ดเฉลี่ย 1.22 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และ
มีอัตราการบริโภคไข่ไก่เฉลี่ย 165 ฟองต่อคนต่อปี ฯลฯ ซึ่งก าลังการผลิตภายในประเทศของไทยในปัจจุบัน 
สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคของประชาชนได้เกินพอ โดยเฉพาะสุกร ถึงแม้ ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความนิยมในการบริโภคของประชาชนในประเทศมาก แต่ศักยภาพการผลิตสุกรของประเทศไทย 
นอกจากจะสามารถตอบสนองตลาดภายในประเทศได้ถึงร้อยละ 96.0 แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 
ด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสุกรได้อีกร้อยละ 4.0 
 

ตารางที่ 4.4  อัตราการบริโภคของคนภายในประเทศ 
สินค้า อัตราการบริโภค (ต่อคนต่อป)ี 
ไก่เนื้อ 16.0 กิโลกรมั 
สุกร 13.0 กิโลกรมั 
เป็ด 1.22 กิโลกรมั 
ไข่ไก่ 165 ฟอง 

ที่มา: ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 

ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และนโยบายรัฐ ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างจ าแนกภาวะ
ของราคา และความต้องการบริโภค เฉพาะสัตว์บางชนิดในการปศุสัตว์ของไทย ดังนี้ 

–สุกร– ความต้องการบริโภคสุกรภายในประเทศลดลง โดยมีปริมาณการบริโภค 11.20 ล้านตัว 
หรือ 0.90 ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 2.86 โดยในปี พ.ศ.2555 คาดว่าปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรจะ
เพ่ิมขึ้นไม่มากนัก เพราะผลจากปัญหาน้ าท่วมในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 ท าให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มี
ภาระในการฟ้ืนฟูและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม ประกอบกับคาดว่าสินค้าต่างๆ จะมี
ราคาสูงขึ้นท าให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลง โดยคาดว่าจะมีปริมาณการบริโภคสุกร 11.58 ล้านตัว หรือ  
0.93 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 3.39 ทั้งนี้ การพาณิชย์สุกรเป็นการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ
ร้อยละ 95 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด  

ส่วนภาวะด้านราคา ในปี พ.ศ.2554 ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท 
โดยราคาสุกรได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.51 บาทในเดือนมกราคม 2554 เป็นเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 76.44 บาทในเดือนสิงหาคม หรือสูงขึ้นถึงร้อยละ 37.70 เนื่องจากโรค PRRS และสภาพอากาศที่
แปรปรวนมีผลต่อปริมาณการผลิตสุกร ท าให้สุกรที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกับมีการส่งออกสุกรมี
ชีวิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสุกรได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน และลดลง
มากในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน โดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.12 บาท และ 59.14 บาท ตามล าดับ 
เนื่องจากเกิดน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ ท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง ขณะที่มีปริมาณสุกรออกสู่ตลาด
เพ่ิมข้ึน เพราะผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมระบายสุกรออกจากฟาร์ม รวมทั้งมีผู้เลี้ยงสุกรที่เกรงว่า
ราคาจะลดลงไปอีกจึงรีบขายสุกร ท าให้ในบางพ้ืนที่ราคาลดลงมาก โดยมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 50–55 บาท 
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–โค– ตามรายงานของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2554 มีโคที่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าในโรงงานฆ่าสัตว์
เพ่ือบริโภคประมาณ 460,363 ตัว ลดลงจากปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีจ านวน 580,643 ตัว ร้อยละ 20.71 โคที่ผลิตได้
ในประเทศจะใช้บริโภคเกือบทั้งหมด และมีบางส่วนที่น าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และลักลอบน าเข้าทั้งในรูป
ของโคมีชีวิตและเนื้อโคช าแหละ คาดว่าในปี พ.ศ.2555 การบริโภคจะใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2554 หรือมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยตามการเพิ่มของประชากร 

ส่วนภาวะด้านราคา ระดับราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ปี พ.ศ.2554 เฉลี่ยตัวละ 14,927 บาท 
สูงขึ้นจากตัวละ 12,988 บาทในปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 14.93 เนื่องจากเกษตรกร ส่วนใหญ่มีการเลิกเลี้ยงโคเนื้อ
และขายโคทิ้ง มีการน าแม่โคและโคเล็กเข้าฆ่าเป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณการผลิตลดลง ราคาโคเนื้อจึง
ปรับตัวสูงขึ้น และราคาเนื้อโคช าแหละทั่วไปสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ถึงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2554 ราคาขาย
ปลีกเนื้อโคสันนอก เฉลี่ย กิโลกรัมละ 146.07 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.56 และราคาขายปลีกเนื้อ
โคสันใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 201.76 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.06 

–ไก่เนื้อ– ปริมาณการบริโภคไก่เนื้อในปี พ.ศ.2554 อยู่ที่ประมาณ 929,633 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 
898,737 ตัน ของปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 3.44 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาไก่
เนื้อมีราคาต่ ากว่าราคาเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน ส่วนในปี  พ.ศ.2555 คาดว่าปริมาณการบริโภคไก่เนื้อของไทยจะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากร และภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยประมาณการได้ว่าในปี พ .ศ.
2555 ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ จะอยู่ที่ประมาณ 937,204 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 935,798 ตัน ของปี 2543 ร้อยละ 
0.15 

ส่วนภาวะด้านราคา ระดับราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศปี พ .ศ.2554 ราคา
กิโลกรัมละ 46.81 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.78 บาท ของปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 9.42 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้
ราคาไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับวิกฤติพลังงานและอาหารส่งผลท าให้ระดับราคาอาหารสัตว์ และราคา
ลูกไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้น ส่วนราคาส่งออก ปี พ.ศ.2554 ราคาส่งออกไก่สดแช่แข็งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.34 บาท 
ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 62.00 บาท ของปี พ.ศ.2553 ร้อยละ 2.16 ส่วนราคาส่งออกเนื้อไก่แปรรูป ใน
ปี พ.ศ.2554 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 134.77 บาท ปรับตัวสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 126.20 บาท ของปี พ.ศ.2553  
ร้อยละ 6.80 เนื่องจากไก่เนื้อมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาส่งออกสูงขึ้นตามไปด้วย 

4.1.2.2  ภายนอกประเทศ 
เนื่องจากภาคการค้าระหว่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับภาวะของเศรษฐกิจโลก และก าลังซื้อ

ภายนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เมื่อภาวะของเศรษฐกิจโลกซบเซาจากวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ 
(Subprime mortgage crisis)ของสหรัฐอเมริกา และปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักๆ 
ของประเทศไทย ย่อมส่งผลให้ภาคการส่งออกทั้งหมด ไม่เพียงแค่ในสาขาปศุสัตว์ของไทย เกิดการชะลอตัวลง 
นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศสาขาปศุสัตว์ของไทย ยังต้องเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้ า เงื่อนไข
ข้อจ ากัดด้านการน าเข้า–ส่งออก อีกหลายประการ เงื่อนไขด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า ซึ่งเป็น
ปัญหาอย่างมากในช่วงหนึ่งของการปศุสัตว์สัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่เนื้อของไทย ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทย 
สามารถสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ จนสามารถกลับมาส่งออกได้เช่นเดิม 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีก าลังการผลิตในสินค้าปศุสัตว์ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงท าให้
ประเทศแนวหน้าของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 10 อันดับแรกของเวทีการค้าโลก ต้องมีประเทศไทย จากข้อมูล
การพาณิชย์ปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยสามารถผลิตไก่เนื้อได้เป็นอันดับ 8 ของโลก และส่งออกได้เป็นอันดับ    
4 ของโลก สัดส่วนการส่งออกของประเทศต่อการส่งออกโลก อยู่ที่ร้อยละ 4.89 ส่วนการผลิตสุกร ประเทศไทย
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มีก าลังการผลิตอยู่ที่อันดับ 7 ของโลก และสามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยสัดส่วนการส่งออกของ
ประเทศต่อการส่งออกของโลก ที่อัตราร้อยละ 0.23 
 

ตารางที่ 4.5  ล าดับการค้าสินค้าปศุสัตว์ปี พ.ศ.2553 
สินค้า การผลิต การส่งออก การน าเข้า 

ไก่เนื้อ 
อันดับ 1 ของโลก สหรัฐอเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น 
ล าดับประเทศไทย 8 4 – 

สุกร 
อันดับ 1 ของโลก จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
ล าดับประเทศไทย 7 6 – 

ไข่ไก ่
อันดับ 1 ของโลก จีน จีน ฮ่องกง 
ล าดับประเทศไทย 7 7 – 

เป็ด 
อันดับ 1 ของโลก จีน จีน จีน 
ล าดับประเทศไทย 3 3 – 

ที่มา : ส านักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
 

การปศุสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการค้าระหว่างประเทศของไทย มีผลิตภัณฑ์ที่ท าการค้าระหว่าง
ประเทศกว่า 15 รายการ ทั้งรูปแบบมีชีวิต เนื้อสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็นต้น โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป บราซิล อินเดีย และประเทศจีน เป็นกลุ่มประเทศที่มีการค้าระหว่างประ เทศ   
ด้านปศุสัตว์มากที่สุด 

การค้าระหว่างประเทศด้านการปศุสัตว์ไทย มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2551–2552 ที่มีอัตราการก้าวกระโดดของการขยายตัว ในภาคการค้าระหว่างประเทศ
อย่างเห็นได้ชัด 
 

ภาพที่ 4.4  มูลค่าการน าเข้า–ส่งออกของไทย ปี พ.ศ.2551–2552 
ที่มา:  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

แต่ก็ต้องยอมรับว่า ในช่วงปีต่อมา ภาคการค้าระหว่างประเทศ การปศุสัตว์ไทย ต้องชะลอตัวลง 
จากการได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศอย่างรุนแรง กล่าวคือ ในช่วงปี พ .ศ.2553–2554 

2551 2552 

4,060.1 

78,896.8 

10,244.2 

124,921.8 

มูลค่าการน าเข้า 
มูลค่าการส่งออก 
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เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ ภาวะราคาผันผวนจากราคาน้ ามัน รวมทั้ง 
ภาวะภายในประเทศเอง ยังเผชิญกับปัญหาทางการเมือง และปัญหาอุทกภัย ซึ่งเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การ
ท าปศุสัตว์เป็นจ านวนมาก ท าให้ในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 466,207,210 
กิโลกรัม ด้วยมูลค่าการส่งอกท่ี 60,214,952,121 บาท 
 

ตารางที่ 4.6  การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยปี พ.ศ.2553 
Products Quantity (kg) Value (Baht) 

Chicken 
Cooked meat 417,413,122 53,731,471,130 
Fresh meat 17,141,786 1,154,169,701 

Duck 
Cooked meat 9,329,829 2,023,829,069 
Fresh meat 3,003,634 118,734,213 

Pork 
Cooked meat 12,319,055 2,269,460,214 
Fresh meat 541,854 47,707,841 

Beef Cooked meat 4,342 473,131 
Cooked mixed meat 6,453,588 869,106,822 

Total 466,207,210 60,214,952,121 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

การน าเข้าเพ่ือการปศุสัตว์ของไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้าพันธุ์สัตว์เป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีการ
น าเข้าพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ปู่–ย่าพันธุ์ เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการน าเข้าปัจจัยเพ่ือการ
ผลิตอาหารสัตว์ ยา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ต่างๆ เช่น ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการน าเข้าโคพันธุ์ 95 ตัว 
น าเข้าโคมีชีวิตอ่ืนๆ 46,012 ตัว และผลิตภัณฑ์เนื้อโค–กระบือ 1,435.51 ตัน ส่วนมากเป็นการน าเข้าจาก
ประเทศ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการน าเข้าส่วนต่างๆ ที่บริโภคได้ของสุกรแช่เย็น
แช่แข็ง 21,463 ตัน ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากระดับราคาสุกรภายในประเทศปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น โดยส่วน
ใหญ่เป็นการน าเข้ามาจากประเทศเยอรมนี เกาหลีใต้ แคนาดา และเดนมาร์ก ทั้งเ พ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ และเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2555 ได้มีการก าหนดแผนเพ่ือการ
น าเข้าสัตว์ทั้งหมด 712,372 ตัว แต่มี P.S. น าเข้าเลี้ยง (มกราคม–สิงหาคม) ทั้งหมด 339,561 ตัว จ าแนกเป็น
การน าเข้าจริงทั้งหมด 241,186 ตัว การน าเข้าเพ่ือการผลิตในประเทศ 98,375 ตัว 

ส่วนในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ เช่น 
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ได้ 466,990 ตัน เนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 51,260 ตัน เนื้อไก่แปรรูป 415,730 ตัน สุกรและ
ผลิตภัณฑ์ 12,030 ตัน สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง 2,580 ตัน ผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูป 9,450 ตัน ตลอดจนนมและ
ผลิตภัณฑ์ 48,730 ตัน เป็นต้น 

การค้าระหว่างประเทศของไทยด้านปศุสัตว์ ยังเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้า ทั้งมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่เป็นภาษี และมิใช่ภาษี ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศของไทยสาขาปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยทางตรง (Direct) ยกตัวอย่างเช่น 
นโยบายการเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy) การรวมตัวกันของยุโรปตะวันตกเข้ากับยุโรป
ตะวันออก ส่วนภาษีทางอ้อม (Indirect) อาทิ ข้อตกลงภายใต้ WTO และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดย
ตัวอย่างมาตรการที่เป็นอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศสาขาปศุสัตว์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นพิเศษ ได้แก่ 
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การก าหนดโควตาน าเข้า 
 มาตรการด้านปริมาณ (Quantitative Measures) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ ากัด

ปริมาณการน าเข้าเนื้อไก่ท่ีส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ผลกระทบเกิดกับเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตเนื้อไก่
ส่งออกโดยตรง ต้องลดปริมาณการผลิตโดยการท าลายไก่ที่เลี้ยงรุ่นลูก เพื่อประหยัดต้นทุน 

 มาตรการทางสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) 
มาตรการด้านคุณภาพ (Qualitative Measures) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องชีวิต และสุขภาพมนุษย์ สัตว์ 
และพืช เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยด้านอาหาร เมื่อประเทศคู่ค้าน ามาใช้กีดกันสินค้าจะส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการค้าของประเทศ และเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต กรณีที่สาธารณรัฐเชคสั่งห้าม
น าเข้าเนื้อไก่จากไทยเพราะมีการตรวจพบสารหนู กรณีที่สหภาพยุโรปมี การตรวจเชื้อ Vancomycin 
Resistant Enterococcus: VRE จากไก่ท่ีน าเข้าจากไทย 

4.2  โครงสร้างการผลิตเครือข่ายคลัสเตอร์ (Cluster) การปศุสัตว์ไทย 

4.2.1  ความเชื่อมโยงการผลิตในช่วงต้นน้ า–ปลายน้ า จ าแนกตามรายสัตว์ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการปศุสัตว์ไทยได้มีการพัฒนา ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมด้าน

การตลาดมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้สัตว์หลายชนิดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ อาทิ โคเนื้อ โคนม 
กระบือ สุกร ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไล่ทุ่ง แพะ และแกะ ซึ่งการเกษตรสาขาปศุสัตว์ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
ก าลังส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนเพ่ือการบริโภคของประชาชนใน
ประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจอย่างเชื่อมโยง 
และเป็นแนวทางต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการปศุสัตว์ไทย สามารถจ าแนกห่วงโซ่การผลิตออกเป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ า ดังนี้ 

4.2.1.1  ห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อ 
การปศุสัตว์โคเนื้อ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคและผลิตลูกจ าหน่ายตามสถิติกรมปศุสัตว์ในปี 2554 

จ านวน 1.04 ล้านราย (เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 9,902 ราย) และจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด ได้แก่ 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ กาญจนบุรี ตามล าดับ ซึ่งมีการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก มี
มูลค่าไม่ต่ ากว่า 6.5 หมื่นล้านบาท โดยสามารถจ าแนกห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าโคเนื้อ ในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อ อาจกล่าวได้ว่าจะเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยจะเกี่ยวข้องกับพันธุ์โคเนื้อ วัตถุประสงค์การเลี้ยง ที่มาของ
พันธุ์โค และวิธีผสมพันธุ์โค มีรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) พันธุ์โคเนื้อ โดยพันธุ์โคเนื้อที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 

(1) พันธุ์โคเนื้อตระกูลเมืองร้อน ได้แก่ 
 พันธุ์ พ้ืนเมืองและลูกผสมพ้ืนเมือง ขณะนี้มีประมาณ 4.65 ล้านตัว 

ประมาณ ร้อยละ 70.6 ของจ านวนโคท้ังหมด 
 พันธุ์บราห์มันและลูกผสมบราห์มัน มีประมาณ 1.78 ล้านตัว หรือ

ประมาณ ร้อยละ 27.1 ของจ านวนโคท้ังหมด 
(2) โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมตระกูลเมืองหนาว ได้แก่ โคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเลส์ โคพันธุ์

ตากพันธุ์ก าแพงแสน พันธุ์กบินทร์บุรี พันธุ์แองกัส และพันธุ์อ่ืนๆ มีประมาณ 0.15 ล้านตัว หรือประมาณ   
ร้อยละ 2.3 ของจ านวนโคท้ังหมด (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2555: 7–8) 
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กล่าวได้ว่าในส่วนพันธุ์โคนั้น สามารถแบ่งออกเป็นพันธุ์โคพ้ืนเมือง ซึ่งสามารถหาได้
ในประเทศ และอีกส่วนหนึ่งเป็นพันธุ์โคที่มีการน าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา 
ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

2) วัตถุประสงค์การเลี้ยงและท่ีมาของพันธุ์โค พันธุ์โคที่ต่างชนิดกันก็ย่อมมีวัตถุประสงค์ใน
การเลี้ยงที่แตกต่างกันไป ได้แก่ (1)เลี้ยงเพ่ือผลิตลูกโคขุน และ (2)เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน รวมถึงมีที่มาของ
พันธุ์แตกต่างกันดังนี้ 

(1) เลี้ยงเพ่ือผลิตโคพันธุ์ เช่น เลี้ยงโคพ้ืนเมือง โคบราห์มันพันธุ์แท้ ซึ่งลูกโคที่ผลิต
ซื้อก็เพ่ือการจ าหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยมีที่มาของพันธุ์ ได้แก่ การสร้างพันธุ์โคแท้ขึ้นมาด้วยตัวเอง 
เนื่องจากการน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง และมีวิธีการจัดซื้อที่ยุ่งยาก ดังนั้นประเทศไทยจึงมีการสร้างพันธุ์
แท้ด้วยตนเอง โดยใช้แม่โคพ้ืนเมืองหรือลูกผสมบราห์มันที่มีอยู่เป็นแม่พ้ืนฐาน แล้วผสมแบบยกระดับสายเลือด
ไปเรื่อย โดยทั่วไปพอถึงลูกช่วงที่ 4 ถือว่าเป็นพันธุ์แท้ได้ 

(2) เลี้ยงเพ่ือผลิตลูกโคขุน โดยลูกโคที่ผลิตได้เพ่ือน าไปเลี้ยงขุนส่งโรงฆ่า อาจเลี้ ยง
ขุนเองหรือจ าหน่ายให้ฟาร์มอ่ืนไปขุน ซึ่งการผลิตลูกโคเพ่ือใช้เป็นลูกโคขุนมักใช้การผสมข้ามพันธุ์โดยใช้พ่อแม่
พันธุ์คนละพันธุ์มาผสมกัน ลูกที่ได้จะเป็นลูกผสมที่มีลักษณะดีเด่นกว่าพ่อแม่ เรียกว่า เฮตเตอโรซิส (heterosis) 
การผสมข้ามพันธุ์อาจใช้เพียง 2 พันธุ์ผสมหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ เช่น พ่อโคชาร์โรเล่ส์ผสมกับแม่พันธุ์บราห์มัน 
ลูกตัวผู้ทุกช่วงน าไปใช้เลี้ยงขุน ลูกตัวเมียช่วงที่ 1 น ามาผสมกับพ่อพันธุ์บราห์มัน ลูกตัวเมียช่วงที่ 2 ผสมด้วย
พันธุ์ชาร์โรเลส์หมุนเวียนไปเรื่อยๆ 

นอกจากนี้ยังมีการผสมข้ามพันธุ์แบบสิ้นสุด โดยรูปแบบการผสมจะคงที่ตลอด 
เพ่ือให้ได้ลูกที่มีสัดส่วนของยีนจากแต่ละพันธุ์คงที่ ลูกที่ได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียจะไม่ท าพันธุ์ต่อไป โดยการผสม
แบบนี้เหมาะส าหรับใช้ในประเทศไทย เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากโคพ้ืนเมืองที่มีอยู่ได้ 

3) วิธีการผสมพันธุ์โค ซึ่งการผสมพันธุ์โคมีอยู่ 3 วิธี คือ 
(1) การปล่อยให้พ่อพันธุ์คุมฝูง เป็นการปล่อยให้พ่อพันธุ์คุมฝูงแม่โค และให้มีการ

ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ 
(2) การจูงผสม เป็นการจูงผสมโดยจูงพ่อพันธุ์มาผสมกับแม่โค หรือจูงแม่โคมาผสม

กับพ่อพันธุ์ 
(3) การผสมเทียม เป็นการผสมที่น าน้ าเชื้อพ่อพันธุ์มาผสมกับแม่โคที่เป็นสัตว์ โดย

การสอดหลอดฉีดน้ าเชื้อเข้าไปที่แม่โค 
 อุตสาหกรรมกลางน้ าโคเนื้อ คือกลุ่มผู้รวบรวมโคจากตลาดนัดโค กระบือทั่วประเทศมาเลี้ยง

ในรูปแบบต่างๆ และส าหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย มีจ านวนฟาร์มเลี้ยงประมาณ 556 
ฟาร์ม (ตามทะเบียนฟาร์มโคเนื้อปี 2549–2551) โดยจ านวนโคเนื้อ จากสถิติกรมปศุสัตว์ในปี 2554 ประเทศ
ไทยมีโคเนื้อจ านวน 6.58 ล้านตัว สามารถผลิตลูกโคได้ จ านวน 0.87 ล้านตัว หรือ ร้อยละ 55 ของโควัยเจริญ
พันธุ์เท่านั้น แบ่งออกเป็นโคเพศผู้ 1.96 ล้านตัว (ร้อยละ 29.7) เป็นโคขุน 103,332 ตัวเพศเมีย 4.62 ล้านตัว 
(ร้อยละ 70.3) ซึ่งภาคที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.31 ล้านตัว (ร้อยละ 
50.2) รองลงมาคือ ภาคกลาง 1.33 ล้านตัว (ร้อยละ 20.2) ภาคเหนือ 1.21 ล้านตัว (ร้อยละ 18.4) ภาคใต้ 
734,075 ตัว (ร้อยละ 11.2) ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ (โคขุน) เป็นการเลี้ยงโคเนื้อตามหลักวิชาการ มีการ
ลงทุนสูง จ าเป็นต้องวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับการลงทุน ตั้งแต่การ
สร้างโรงเรือน คอกคัด แปลงหญ้า โรงผสม อาหารสัตว์ รวมถึงมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพ ซึ่งจากสถิติ
กรมปศุสัตว์ปี 2554 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อประเภทนี้อยู่จ านวน 9,092 ราย จ านวนโค 103,332 ตัว คิดเป็น
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ร้อยละ 1.0 และ 1.5 ของการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ตามล าดับ และการเลี้ยงโคเชิงธุรกิจ (โคขุน) สามารถ
จ าแนกตามคุณภาพได้ 2 ระดับ ดังนี้ 

(1) การเลี้ยงโคขุนคุณภาพ ที่ใช้เวลาเลี้ยงตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้แก่ เนื้อโคจาก
ฟาร์มสุเชาว์ (Beef Pro) สุพรรณบุรี สหกรณ์โพนยางค า (Thai French) สกลนคร และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (KU Beef) นครปฐม ซึ่งกลุ่มนี้จ าหน่ายเนื้อโคให้กับร้านค้าขนาดใหญ่ หรือ
ซุปเปอร์มารเ์ก็ตท่ีเป็น Franchise ร้านอาหารฟาสฟู๊ด ร้านสเต็ก เป็นต้น 

(2) การเลี้ยงโคขุนระยะสั้นและโคเลี้ยงทุ่งหญ้า ซึ่งจะให้เนื้อเกรดปานกลางถึงต่ า 
โดยจะส่งจ าหน่ายในตลาดเนื้อเขียง ตลาดเนื้อบด ลูกชิ้น หรือตลาดเนื้อโคขุนทั่วไป 

2) ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปลูกหญ้าเลี้ยงโคและ 
เลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ เป็นระบบการเลี้ยงโคแบบพ้ืนบ้านที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ริมถนน 
บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ ใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ า เป็นต้น โดยการเลี้ยงระบบนี้เป็นระบบการเลี้ยงส่วนใหญ่ของ
ประเทศ มีเกษตรกรเลี้ยงโคระบบนี้ประมาณ 1.26 ล้านราย จ านวนโคประมาณ 6.48 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 
99.0 และ 98.5 ของการเลี้ยงโคเนื้อทั้งประเทศ ตามล าดับ (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 
2555 : 8) 

 อุตสาหกรรมปลายน้ าโคเนื้อ จะเป็นกลุ่มผู้รวบรวมโคเพ่ือเข้าสู่โรงฆ่าช าแหละ ตัดแต่ง หรือ
แปรรูป ซึ่งมาจากกลุ่มโคพ้ืนเมือง และโคขุนคุณภาพดี จ าแนกได้ดังนี้ 

1) จ านวนโคเนื้อที่ได้รับอนุญาตฆ่า โดยในปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายจ านวนมาก อีกทั้งจ านวนโคที่แจ้งขออนุญาตฆ่าหรือมีใบอาชญาบัตรการฆ่าน้อยกว่าจ านวนที่ ถูก
ฆ่าจริง ซึ่งจากรายงานกรมปศุสัตว์ปี 2554 มีจ านวนโคเนื้อที่ขออนุญาตฆ่า 620,245 ตัว คาดว่ามีการฆ่าจริง
ประมาณ 992,723 ตัว 

2) ด้านการแปรรูป 
(1) มีโรงฆ่าโค–กระบือ ทั้งหมดที่เปิดท าการฆ่าโค–กระบือ จ านวน 846 แห่ง แยก

เป็นโรงฆ่าเฉพาะโคและกระบือ 544 แห่ง เป็นโรงฆ่าโค กระบือ และสุกร รวม 302 แห่ง เป็นโรงฆ่าขนาดใหญ่
ที่ได้มาตรฐานการส่งออกจ านวน 2 แห่ง เป็นโรงฆ่าท่ีขึ้นทะเบียน ฆจส.2 จ านวน 526 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 62 

(2) มีโรงงานแปรรูป จ านวน 81 แห่ง ได้แก่ โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค 9 แห่ง 
โรงงานท าลูกชิ้น 72 แห่ง โรงงานฟอกหนัง 103 แห่ง และโรงงานกระดูกป่น 8 แห่ง 

3) ด้านการตลาด ตลาดโคเนื้อในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นตลาดในประเทศ และ
ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้ 

(1) ตลาดโคเนื้อในประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 ตลาดโคมีชีวิต โดยจากสถิติกรมปศุสัตว์ปี 2554 มีตลาดนัดโค กระบือ 

178 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์การซื้อต่างกัน เช่น ซื้อเพ่ือใช้ท าเป็นพ่อพันธุ์ ซื้อเพ่ือเข้าโรงฆ่า 
 ตลาดเนื้อโค สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1)ตลาดระดับล่าง มี

ผู้บริโภค คือ ผู้ที่ซื้อเนื้อจากเขียงเนื้อในตลาดสดทั่วไปและโรงงานท าลูกชิ้น (2)ตลาดระดับกลาง มีผู้บริโภค คือ 
ผู้ที่ซื้อเนื้อจากตลาดสดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดองค์กรเพ่ือการเกษตร (อตก.) จนถึงห้างสรรพสินค้า และ 
(3)ตลาดระดับสูง มีผู้บริโภค คือ ผู้ที่ซื้อเนื้อซึ่งเน้นความนุ่มของเนื้อเป็นส าคัญ เพ่ือน าไปท าอาหารประเภท 
สเต็ก เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้าชั้นน า เป็นต้น 

 ตลาดผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ แบ่งออกเป็น (1)ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค โดย
เนื้อโคใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอกต่างๆ เป็นต้น (2)หนังโค ซึ่งภายในประเทศผลิตได้ปีละ 
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45,000 ตัน หรือ ร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการการใช้หนัง และ (3)กระดูกและขา ซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากการฆ่าโค โดยจะท าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ ตกแต่งบ้าน หวี กระดุม เป็นต้น 

(2) ตลาดการค้าระหว่างประเทศ 
 การน าเข้า โดยมีการน าเข้าโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 

พม่า จะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากโคในประเทศมีราคาสูง 
 การส่งออก มีการส่งออกโคเนื้อไปจ าหน่ายต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะ

การส่งโคเนื้อไปจ าหน่ายประเทศมาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์, 2555: 9–12) 
 

4.2.1.2 ห่วงโซ่การผลิตโคนม 
การปศุสัตว์โคนม ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงรายย่อย

และมีขนาดฟาร์มขนาดเล็ก และในปี 2554 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมดจ านวน 20,645 ครัวเรือน ปัจจุบัน
จังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 3,336 
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 16.16 รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสี มาราชบุรี ลพบุรี และสระแก้ว ตามล าดับ โดย
จังหวัดที่มีจ านวนการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุดคือ จังหวัดหนองคาย จ านวน 325 ตัวต่อครัวเรือน 
รองลงมาคือ จังหวัดก าแพงเพชร ปทุมธานี ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยง
โคนมและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าโคนม ประกอบด้วยพันธุ์โคนมและที่มาของพันธุ์โคนม ดังนี้ 
1) จ านวนโคนมในปี 2554 มีจ านวนโคนมทั้งหมด 560,659 ตัว แยกเป็นโคนม จ านวน 

20,989 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 4 โคนมเพศเมียจ านวน 539,670 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 96 โดยโคนมเพศเมีย
ประกอบไปด้วย แรกเกิด ถึง 1 ปีจ านวน 110,112 ตัว โคอายุ 1 ปีถึงตั้งท้องแรก จ านวน 128,446 ตัว โคก าลัง
รีดนม จ านวน 243,089 ตัว และโคแห้งนม จ านวน 58,023 ตัว 

2) พันธุ์โคนมและหน่วยงานที่เลี้ยง โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนม
ตามสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้ 

(1) โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงดังนี้ ศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี ศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา , 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร จังหวัดสกลนคร สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

(2) โคนมพันธุ์ ที เอ็ม แซด (TMZ) โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการเลี้ยงและศึกษาโคนม
พันธุ์นี้ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ล าพญากลาง อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

(3) โคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ เป็นโคนมพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักใน
การปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ ประเทศได้มีการน าเข้าน้ าเชื้อและตัวโคจากประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา 

(4) โคพันธุ์ซาฮิวาล โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงโคนมพันธุ์ซาฮิวาล 
คือ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 อุตสาหกรรมกลางน้ าโคนม เป็นกลุ่มที่รับเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมต้นน้ ามาท าการแปรรูป 
ขั้นต้นก่อนที่จะน าส่งไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ าเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  ในส่วนนี้นับเป็นอุตสาหกรรม
และการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมโคนม ได้แก่ ศูนย์รวบรวมน้ านมโค สหกรณ์ รวมถึงจ านวนโคนม ดังนี้ 
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1) ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ถือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมน้ านมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นมผลิตได้ในแต่ละวัน โดยจะรับน้ านมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก และฟาร์มโคนมที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง 

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทที่เป็นศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบในรูปแบบสหกรณ์ และ (2) ประเภทศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเอกชน โดยศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
ในรูปแบบสหกรณ์จะมีการปันผลให้แก่เกษตรกรทุกๆ ปี จากก าไรของสหกรณ์นั้นๆ และจากการซื้อสินค้าของ
สหกรณ์ เช่น การซื้ออาหารวัว เป็นต้น รวมทั้งจะมีการให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกใน
การบริหารจัดการฟาร์มโคนม การดูแลวัวนมที่ถูกต้อง 

เมื่อได้รับน้ านมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาแล้ว ทางศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจะ
ตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบเบื้องต้น เช่น ปริมาณจุลินทรีย์ การแปลกปลอมของสารเคมี เพ่ือก าหนดเกณฑ์
ราคาน้ านมดิบให้แก่เกษตรกร โดยมี 3 ระดับราคาด้วยกัน คือ เกรด 1 ได้ราคา 16.50 บาท/กิโลกรัม เกรด 2 
ได้ราคา 16.40 บาท/กิโลกรัม และเกรด 3 ได้ราคา 16.30 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 ที่
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในเขตปฏิรูปที่ดินล าพญากลาง จังหวัดสระบุรี) รวมทั้งชั่งน้ าหนักน้ านมดิบของเกษตรกร 
เพ่ือคิดค านวณราคาและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เกษตรกร 

หลังจากนั้นศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจะท าหน้าที่เก็บรักษาน้ านมดิบด้วยการท าความเย็น
และบรรจุในแท็งก์ท าความเย็น เพ่ือน าส่งต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้ท าสัญญาการซื้อขายน้ านมดิบ
เอาไว้ต่อไป เมื่อน้ านมดิบจากวัวนมในฟาร์มโคนมของเกษตรกรไทยผ่านการรวบรวมโดยศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้าย นั่นคือ การส่งน้ านมดิบให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตเพ่ือแปรรูป
น้ านมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, 2554) 

2) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ า เช่น สหกรณ์โคนมโคกก่อจ ากัด สหกรณ์โคนม
กันทร–วิชัย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย นมโรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อ มดื่ม          
นมโคโคกก่อ นมชา–ใบหม่อน และนมยูเอชทีไทยเดนมาร์ค 

 อุตสาหกรรมปลายน้ าโคนม กลุ่มท่ีรับเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมกลางน้ ามาท าการแปรรูป
ขั้นสุดท้ายเพ่ือที่จะจัดจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค ซึ่งในอุตสาหกรรมโคนม ได้แก่ ผู้ประกอบการแปรรูปนม ซึ่งรับ
น้ านมดิบจากศูนยร์วบรวมน้ านมดิบ และน ามาเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มออก
สู่ตลาดให้แก่ผู้บริโภคเลือกซ้ือ เลือกดื่ม นอกจากการแปรรูปนมดิบเป็นนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นมชนิดอ่ืนๆ 
แล้ว การแยกองค์ประกอบของน้ านมออกเป็นไขมันนม และโปรตีนนม เช่น เคซีน และเวย์ (whey) เพ่ือใช้เป็น
สารผสมอาหารในอุตสาหกรรมขนมอบและอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ ยังเป็นการเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากนมให้
มากขึ้น ผลิตภัณฑ์จากนมที่นิยมผลิตในประเทศ ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นม นมโคสดหรือนมพร้อมดื่ม นมข้น 
นมผง นมเปรี้ยว นมคืนรูป เนยแข็ง ครีม เนย และไอศกรีม (กลุ่มงานสารสนเทศ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
พิจิตร) 
 

4.2.1.3 ห่วงโซ่การผลิตกระบือ 
การปศุสัตว์กระบือ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในปี 2554 จ านวน ทั้งหมด 271,112 

ครัวเรือน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 73 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปศุสัตว์เขต 3 
และ 4) รองลงมา คือ ร้อยละ 16.40 ได้แก่ ภาคเหนือ (ปศุสัตว์เขต 5 และ 6) ส่วนภาคกลางและภาค
ตะวันออก (ปศุสัตว์เขต 1 2 และ 7) มีเกษตรกรร้อยละ 7.88 และภาคใต้ (ปศุสัตว์เขต 8 และ 9) มีผู้เลี้ยงน้อย
ที่สุด คือ ร้อยละ 2.66 ซึ่งจังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือมากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 33,526 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 12.37 รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ 
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บุรีรัมย์ และสกลนคร ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยงกระบือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ ากระบือ 
1) พันธุ์กระบือและแหล่งที่มาของพันธุ์ ส าหรับประเทศไทย กระบือพ้ืนเมืองจะเป็น

กระบือปลัก ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์มีควายแม่พันธุ์ 800 ตัว ควายพ่อพันธุ์ 48 ตัว มีศูนย์หรือสถานี 8 แห่ง 
และมีศูนย์ผสมเทียมทั่วประเทศ 725 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการน าเข้ากระบือจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ พม่า 
ลาว กัมพูชา 

2) ระบบและวิธีการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรไทย ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงกระบือแบ่งออกได้
เป็น 3 ระบบ ไดแก (1)การเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน (2)การเลี้ยงแบบขุน และ (3)การเลี้ยงแบบฟาร์มปศุสัตว์
โดยเฉพาะ 2 ระบบหลังนั้นเป็นที่นิยมและมีอยู่เฉพาะในระบบราชการหรือการเลี้ยงเพ่ือผลิตเนื้อหรือกระบือนม 
หรือเพ่ือการศึกษาเผยแพรหรือในเชิงธุรกิจการค้าเท่านั้น ส าหรับการเลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ ผู้เลี้ยงคือเกษตรกร
รายย่อยโดยทั่วไป โดยมีวิธีการแบบเลี้ยงพื้นบ้าน 

 อุตสาหกรรมกลางน้ ากระบือ เป็นกลุ่มที่รับเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมต้นน้ ามาท าการแปร
รูปขั้นต้นก่อนที่จะน าส่งไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ าเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  ได้แก่ ตลาดนัดโค–กระบือ 
ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมโคกระบือในแต่ละท้องถิ่นแล้วส่งจ าหน่ายไปยังตลาดต่อไป ซึ่งจากข้อมูลผลการส ารวจการ
จัดตลาดนัดโค–กระบือ ของกรมปศุสัตว์ในปี 2553  พบว่า จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดโค–กระบือ รวม 45 
จังหวัด มีตลาดนัดโค–กระบือ ทั้งสิ้น 175 แห่ง และจากสถิติในปี 2554 มีจ านวนกระบือประมาณ 1.23 ล้าน
ตัว สรุปได้ดังนี้ คือ 

1) ภาคกลาง จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดโค–กระบือ รวม 9 จังหวัด มีตลาดนัดโค–กระบือ 
ทั้งสิ้น 15 แห่ง 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดโค–กระบือ รวม 19 จังหวัด มี
ตลาดนัดโค–กระบือ ทั้งสิ้น 107 แห่ง 

3) ภาคเหนือ จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดโค–กระบือ รวม 16 จังหวัด มีตลาดนัดโค–
กระบือ ทั้งสิ้น 52 แห่ง 

4) ภาคใต้ จังหวัดที่มีการจัดตลาดนัดโค–กระบือ 1 จังหวัด มีตลาดนัดโค–กระบือ 1 แห่ง 
 อุตสาหกรรมปลายน้ ากระบือ กลุ่มที่รับเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมกลางน้ ามาท าการแปร

รูปขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะจัดจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค ซึ่งในอุตสาหกรรมกระบือ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเข้ า
ตลาดระดับท้องถิ่นท่ีอ่ืน หรือมีผู้ซื้อไปเลี้ยงต่อ รวมถึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการแปรรูป 
(1) โรงฆ่า จ านวน 846 แห่ง แบ่งออกเป็น 

 โคและควาย 544 แห่ง 
 โค ควาย และสุกร 302 แห่ง 

(2) โรงงานแปรรูป 81 แห่ง 
(3) โรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อ 9 แห่ง 
(4) โรงงานลูกชิ้น 72 แห่ง 
(5) โรงฟอกหนัง 103 แห่ง 
(6) โรงงานกระดูกป่น 8 แห่ง 
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2) การตลาด 
(1) บริโภคภายในประเทศ ซึ่งจากสถิติกรมปศุสัตว์ปี 2554 มีกระบือที่ขออนุญาต

ฆ่าจ านวน 91,837 ตัว คาดว่ามีการฆ่าจริงประมาณ 178,678 ตัว โดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่บริโภค
ภายในประเทศ ได้แก่ ลูกชิ้นเนื้อวัว 

(2) ตลาดต่างประเทศ มีการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
จ าหน่ายในประเทศกัมพูชา เวียดนาม และจีน รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆไปต่างประเทศ เช่น หนังหุ้ม
เบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนังต่างๆ เป็นต้น 
 

4.2.1.4 ห่วงโซ่การผลิตสุกร 
การปศุสัตว์สุกร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยง ในปี 2554 จ านวน 227,406 ครัวเรือน และ

จังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 18,609 
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 19.47 รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช และน่าน 
ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าสุกร พันธุ์สุกรและการน าเข้าพันธุ์ จากข้อมูลของกรมศุลกากร มีนาคม 
2555 ได้มีการน าเข้าพันธุ์สุกรเพ่ือทดแทนและปรับปรุงพันธุ์ จ านวน 627 ตัว และในปัจจุบันสุกรที่มีการ
ทดแทนและปรับปรุงพันธุ์ (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์) มีจ านวนทั้งสิ้น 693,461 ตัว แบ่งออกเป็นพันธุ์สุกรพ้ืนเมือง
ในไทย ได้แก่ (1)พันธุ์ไหหล า เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในสุกรพันธุ์พ้ืนเมือง เลี้ยงในภาคกลางและภาคใต้ (2)พันธุ์ควาย 
เลี้ยงมากตามภาคเหนือ (3)หมูกระโดนหรือหมูราด และ 4.พันธุ์พวง และพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ 
(1)พันธุ์ลาร์ทไวท์ (2)พันธุ์แลน์เรซ ซึ่งในประเทศไทยมีเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะภาคกลาง (3)พันธุ์ดูร๊อก
เจอร์ซี่ (4)พันธุ์เปียแตรง และ (5)พันธุ์ลูกผสม โดยมีการน าเข้าพันธุ์จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก อังกฤษ สวีเดน ไอร์แลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ นอร์เรย์ เบลเยี่ยม โปแลนด์ ฝรั่งเศส 
และลาว 

 อุตสาหกรรมกลางน้ าสุกร เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยงสุกร จ านวนฟาร์มเลี้ยงสุกร 
แหล่งผลิตสุกร และจ านวนสุกร ดังนี้ 

1) ระบบการเลี้ยง โดยการปศุสัตว์ไทยแบ่งระบบการเลี้ยงสุกรเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) การเลี้ยงโดยน าเข้าสายพันธุ์แท้จากต่างประเทศ เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ และท าการ

ผสมพันธุ์ เพื่อการผลิตลูกสุกรออกจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว 
(2) การเลี้ยงสุกรขุน ซึ่งเป็นการเลี้ยงสุกร 2 รูปแบบ 

 เลี้ยงลูกสุกรที่ซื้อมาจากฟาร์ม ตั้งแต่หย่านมจนสามารถได้น้ าหนักที่
เหมาะสม เพ่ือท าการจ าหน่ายเนื้อ 

 เลี้ยงสุกรรุ่น โดยการกว้านซื้อสุกรรุ่นที่มีน้ าหนัก 50–60 กิโลกรัม จาก
ชาวบ้านในราคาถูก เพื่อท าการขุนต่อในระยะเวลาสั้น ให้ได้น้ าหนักท่ีเหมาะสม พร้อมท าการจ าหน่ายเนื้อ 

(3) ระบบฟาร์มโดยสมบูรณ์ เป็นการปศุสัตว์สุกร ตั้งแต่กระบวนการของการน าเข้า
พันธุ์ เพาะพันธุ์ เลี้ยงขุนลูกสุกร จนกระทั่งได้น้ าหนักพร้อมจ าหน่าย 

2) จ านวนฟาร์มเลี้ยงสุกร ซึ่งมีจ านวนฟาร์มทั้งหมด 202,987 ฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ได้
มาตรฐาน 3,540 ฟาร์ม 
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3) แหล่งผลิตสุกร จ าแนกตามแหล่งผลิต 
(1) แหล่งผลิตรายภาค ได้แก่ ภาคกลาง ร้อยละ 55.99 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ 17.93 ภาคเหนือ ร้อยละ 15.52 และภาคใต้ ร้อยละ 10.55 
(2) แหล่งผลิตรายจังหวัด ได้แก่ ราชบุรี ร้อยละ 13.17 นครปฐม ร้อยละ 13.04 

ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 6.32 ชลบุรี ร้อยละ 4.45 และนครราชสีมา ร้อยละ 3.90 
4) จ านวนสุกร จากข้อมูลการผลิตสุกรปี 2554–2555 ของกรมปศุสัตว์ พบว่า มีจ านวน

สุกร ประมาณ 3.07 ล้านตัว 
 อุตสาหกรรมปลายน้ าสุกร เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าช าแหละ การแปรรูป การค้าและ

การจ าหน่าย ดังนี้ 
1) การฆ่าช าแหละ จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ปี 2555 มีจ านวน 1,218 โรง แต่มีโรงฆ่า

ภายในที่ได้รับอนุญาต (ฆจส.2) จ านวน 547 โรง คิดเป็นร้อยละ 42 ของทั้งหมด และมีโรงฆ่ามาตรฐานส่งออก 
8 โรง และมีจ านวนการฆ่าตามอาชญาบัตร ทั้งสิ้น 635,968 ตัว 

2) การแปรรูป จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ปี 2555 มีโรงงานแปรรูป 4 โรง 
3) การค้าและการจ าหน่าย โดยมีการน าผลิตภัณฑ์ของสุกรที่ได้ผ่านการแปรรูปใช้เพ่ือท า

การค้าและจัดจ าหน่าย มีทั้งในส่วนของบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ 
(1) เนื้อหมูสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/กึ่งสุกกึ่งดิบ/ปรุงสุก 
(2) เครื่องในหมูต่างๆ สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/กึ่งสุกกึ่งดิบ/ปรุงสุก 
(3) กระดูกหมูสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/กึง่สุกก่ึงดิบ/ปรุงสุก 
(4) หนังหมูสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/กึ่งสุกกึ่งดิบ/ปรุงสุก 
(5) ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น หมูแผ่น หมูทุบ หมูหยอง หมูยอ ลูกชิ้นหมู แฮม 

เบคอน กุนเชียง ไส้กรอก แคปหมู ฯลฯ 
(6) ผลิตภัณฑ์จากสุกรเพ่ือการอุปโภค บางชิ้นส่วนของสุกร เช่น ฟัน กระดูกของ

สุกร สามารถน ามาท าเครื่องประดับ หรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้ แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ท าการผลิตและ
จ าหน่ายเฉพาะกลุ่มตามชนบท 

(7) ผลิตภัณฑ์จากสุกรเพ่ือการผลิตเครื่องส าอาง เช่น การผลิตคอลลาเจนจาก
กระดูกสุกร 

(8) ผลิตภัณฑ์จากสุกรเพ่ือเวชภัณฑ์และยา ส่วนของหนังหมูเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนผสมการท าแคปซูลยา 
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ห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม 
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงระบบฟาร์ม แบ่งออกเป็น อุตสาหกรรมไก่เนื้อ และอุตสาหกรรมไก่ไข่ 

ดังนี้ 

4.2.1.5  ห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อ 
การปศุสัตว์ไก่เนื้อ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงตามสถิติของกรมปศุสัตว์ในปี 2554 จ านวน2.71 ครัวเรือน 

โดยจังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในปี 2554 มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 171,075 
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 6.30 รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ตามล าดับ 
โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าไก่เนื้อ พันธุ์และการน าเข้าพันธุ์ ในปัจจุบันพันธุ์ไก่ที่มีการเลี้ยงในประเทศ 
ได้แก่ (1)กลุ่มไก่พันธุ์แท้ เช่น พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร 
(2)กลุ่มไก่ลูกผสม และ (3)กลุ่มไก่ไฮบริด โดยมีการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อิสราเอล อินโดนีเซีย เบลเยี่ยม  ไต้หวัน เกาหลี 
มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ตุรกี 

 อุตสาหกรรมกลางน้ าไก่เนื้อ 
1) ระบบการเลี้ยง ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในระบบฟาร์ม โดยจากข้อมูลของ

กรมปศุสัตว์มีจ านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จ านวน 7,616 ฟาร์ม และมีจ านวนไก่เนื้อทั้งสิ้น 
208 ล้านตัวต่อรุ่น 

2) จ านวนไก่เนื้อ จากสถิติของกรมปศุสัตว์ปี 2555 พบว่า มีไก่เนื้อ จ านวน 173.87 ล้าน
ตัว คิดเป็น ร้อยละ 55 ของไก่ท้ังหมด (ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ ไก่เนื้อพันธุ์ และไก่ไข่พันธุ์) 

 อุตสาหกรรมปลายน้ าไก่เนื้อ เป็นโครงสร้างของการผลิตขั้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค 
โดยเป็นขั้นตอนของการฆ่าและช าแหละไก่ มาท าการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรู ปสินค้า ผ่าน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการค้าและการตลาด ดังนี้ 

1) การแปรรูป โดยมีโรงฆ่าสัตว์ปีกเพ่ือการส่งออก จ านวน 25 โรง และมีก าลังการผลิต 
19.2 ล้านตัว และมีโรงงานแปรรูป (มาตรฐานส่งออก) จ านวน 53 โรงงาน 

2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไก่เนื้อ ได้แก่ เนื้อไก่สด เนื้อไก่แช่เย็น เนื้อไก่แช่แข็ง เนื้อไก่กึ่งปรุง
สุก เนื้อไก่ปรุงสุก เนื้อไก่ปรุงส าเร็จรูปพร้อมบริโภค ธุรกิจร้านอาหาร อาทิ KFC, เชสเตอร์กิล ฯลฯ 
 

4.2.1.6  ห่วงโซ่การผลิตไก่ไข ่
การปศุสัตว์ไก่ไข่ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงตามสถิติกรมปศุสัตว์ปี 2554 จ านวน 47,709 

ครัวเรือน โดยจังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในปี 2554 มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 
5,138 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 10.77 รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สระแก้ว และ
อุบลราชธานี ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ าสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าไก่ไข่ พันธุ์ไก่ไข่ มีทั้งสิ้นรวม 3 สายพันธุ์ คือ ไก่พันธุ์แท้ ได้แก่ โร๊ดไอส์
แลนด์แดง บาร์พลีมัทร็อค เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร ไก่ลูกผสม และไก่ไฮบรีด ซึ่งเป็นไก่พันธุ์ไข่ที่มีผู้ นิยมเลี้ยง
มากที่สุดในปัจจุบัน เป็นพันธุ์ไก่ที่ผสมข้ึนเป็นพิเศษ โดยมีการน าเข้าพันธุ์ไก่ไข่จากประเทศต่างๆได้แก่ แคนาดา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เบลเยี่ยม ไต้หวัน และลาว 
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ปริมาณการน าเข้าพันธุ์ไก่ไข่ของผู้ประกอบการทั้ง 22 รายในปี 2554 พบว่า มีการน าเข้าพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ไก่ไข่จริง จ านวน 585,844 ตัว และน าเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ จ านวน 5,172 ตัว 

 อุตสาหกรรมกลางน้ าไก่ไข ่
1) ระบบการเลี้ยง แบ่งออกเป็น 

(1) การเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิดที่มีขนาดการเลี้ยง 10,000–50,000 ตัวต่อโรง 
(2) การเลี้ยงโรงเรือนระบบปิด ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและการถ่ายเท

อากาศ มีขนาดการเลี้ยง 10,000–100,000 ตัวต่อโรงเรือน 
2) จ านวนไก่ไข่ จากสถิติกรมปศุสัตว์ในปี 2554 พบว่า มีจ านวนไก่ไข่ 49.40 ล้านตัว คิด

เป็นร้อยละ 15 ของไก่ท้ังหมด 
 อุตสาหกรรมปลายน้ าไก่ไข ่

1) การค้าและการตลาด โดยสินค้าไข่ดิบที่ได้มาจากอุตสาหกรรมต้นน้ า สามารถจ าหน่าย
ได้ทั้งการขายปลีก การขายส่ง และการขายประกันราคา เพ่ือส่งต่อไปยังแผงไข่ในตลาด หรือชั้นวางใน
ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปต่อไป 

2) การแปรรูป เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปสินค้า ผ่านกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อาหารปรุงสุก อาหารปรุงก่ึงสุกก่ึงดิบ อาหารส าเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ต่างๆ เป็นต้น 
 

4.2.1.7  ห่วงโซ่การผลิตไก่พื้นเมือง 
การปศุสัตว์ไก่พ้ืนเมือง ประกอบด้วย เกษตรผู้เลี้ยงตามสถิติกรมปศุสัตว์ในปี 2554 จ านวน 2.67 

ล้านครัวเรือน โดยจังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อพ้ืนเมืองในปี 2554 มากที่สุด คือ จังหวัด
นครราชสีมามีไก่พ้ืนเมือง จ านวน 3,942,662 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 5.18 รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์ เชียงราย 
อุบลราชธานี และเชียงใหม่ ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าไก่พื้นเมือง พันธุ์และที่มาของพันธุ์ โดย พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ของการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง เป็นสายพันธุ์แท้ที่ก าเนิดในประเทศ จึงไม่ได้มีการน าเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากต่างประเทศ จ าแนก
เป็น 1 สายพันธุ์เหลืองหางขาว (เป็นสายพันธุ์ไก่ชน) 2.สายพันธุ์ประดู่หางด า 3. สายพันธุ์เขียวกาหรือเขียวหาง
ด า 4. สายพันธุ์ไก่แดง และ 5. สายพันธุ์ไก่ซี 

โดยหลังจากผ่านกระบวนการผสมพันธุ์แล้ว กระบวนการต่อไปจะเข้ าสู่ “การฟักไข่” ซึ่งใน
ปัจจุบัน การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง มีทั้งแบบระบบฟาร์ม และระบบชาวบ้าน โดยระบบการเลี้ยงแบบชาวบ้าน จะ
ปล่อยให้ไก่ท าการฟักไข่ตามวิถีธรรมชาติ ส่วนระบบฟาร์ม เมื่อท าการผสมพันธุ์จนได้ไข่แล้ว จะน าไข่ที่ได้เข้าสู่
กระบวนการฟักไข่  ด้วยเครื่องฟักไข่ ในโรงฟักไข่  และจะจ าหน่ายลูกไก่ พ้ืนเมือง ให้กับเกษตรกร                
เพ่ือการปศุสัตว์ต่อไป 

 อุตสาหกรรมกลางน้ าไก่พื้นเมือง เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ได้ทั้งระบบฟาร์มและ
ปล่อยตามวิถีธรรมชาติ โดยการซื้อลูกไก่สายพันธุ์แท้ หรือ ลูกผสมพ้ืนเมือง จากฟาร์มที่จ าหน่ายลูกไก่พ้ืนเมือง 
เพ่ือท าการเลี้ยงให้ได้อายุ และน้ าหนัก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนาน โดยส่วนหนึ่งอาจเก็บไว้ท า
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ หรือเลี้ยงในลักษณะของการจ าหน่ายไข่ หรือคัดเลือกไก่ที่ได้ลักษณะและเป็นสายพันธุ์แท้ใช้ใน
กีฬาชนไก่ หรือขายเนื้อให้กับพ่อค้าคนกลาง/ผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการขนส่ง เข้าสู่โรงฆ่าช าแหละและแปร
รูป  โดยจ านวนไก่พ้ืนเมืองจากสถิติกรมปศุสัตว์ ในปี 2554 มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 76.15 ล้านตัว 
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 อุตสาหกรรมปลายน้ าไก่พื้นเมือง ทางด้านการค้า สามารถจ าหน่ายไก่พ้ืนเมืองได้ทั้งเป็นตัว
แบบมีชีวิต เพ่ือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และจ าหน่ายเนื้อไก่สด เนื้อไก่ปรุงสุก ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอาหารแปรรูป เพื่อการจ าหน่ายในประเทศ และเพ่ือการส่งออก เช่น เนื้อไก่ปรุงกึ่ง
ดิบกึ่งสุก เนื้อไก่แช่เย็น เนื้อไก่แช่แข็ง 
 

4.2.1.8  ห่วงโซ่การผลิตเป็ดไล่ทุ่ง 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1)เป็นเนื้อไล่ทุ่ง และ 

(2)เป็ดไข่ไล่ทุ่ง ซึ่งอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 อุตสาหกรรมต้นน้ าเป็ดไล่ทุ่ง 

1) เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ซึ่งเป็ดไล่ทุ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง และ
เป็ดไข่ไล่ทุ่ง 

(1) เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง จังหวัดที่มีจ านวนเป็ดเนื้อไล่ทุ่ งในปี 2553 มากที่สุดคือ 
สุพรรณบุรี มีเป็ดเนื้อไล่ทุ่งจ านวน 123,264 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.16 รองลงมา คือ พิจิตร ชัยนาท 
ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ตามล าดับ 

(2) เป็ดไข่ไล่ทุ่ง จังหวัดที่มีจ านวนเป็ดไข่ไล่ทุ่งในปี 2553 มากที่สุดคือ พิษณุโลก มี
เป็ดไข่ไล่ทุ่งจ านวน 1,082,038 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 15.2 รองลงมาคือ พิจิตร ก าแพงเพชร อ่างทอง และ
สุพรรณบุรี ตามล าดับ 

2) พันธุ์เป็ดไล่ทุ่ง ซึ่งพันธุ์เป็ดที่ใช้ในการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง มี 2 พันธุ์ คือ (1)เป็ดกากี เป็นการ
ผสมระหว่างเป็ดพ้ืนเมืองของไทย คือ เป็ดพันธุ์ปากน้ าและเป็นพันธุ์นครปฐม และ (2)เป็ดปักกิ่ง ซึ่งยังไม่มีการ
ปรับปรุงพันธุ์ต้นก าเนิด โดยน าเข้ามาจากประเทศจีน 

3) เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในปัจจุบัน มี 3 แบบ 
(1) เกษตรรายย่อยอิสระ การประกอบการรูปแบบนี้ เกษตรกรรายย่อยจะซื้อลูก

เป็ดมาเอง โดยเป็นผู้เลี้ยงเอง และรับผิดชอบอาหารส าเร็จรูปในระยะอนุบาล ยา/วัคซีน การเคลื่อนย้ายฝูงเป็ด
เอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีมีข้ึนทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้เกษตรกรสามารถน าไข่ที่ได้จ าหน่ายให้กับพ่อค้าเองทั้งหมด วิธี
นี้มีข้อเสียที่ความแน่นอนในการซื้อของพ่อค้า และสามารถเลี้ยงเป็ดได้จ านวนไม่มาก ซึ่งเหมาะกับการท า
การเกษตรแบบพอเพียง ส่วนข้อดี ถือเป็นรายได้เสริม และสามารถน าไปจ าหน่ายในชุมชนในราคาขายปลีก ซึ่ง
จะได้ราคามากกว่าจ าหน่ายให้กับพ่อค้า วิธีนี้นิยมเลี้ยงกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 

(2) เกษตรกรรับจ้างเลี้ยง วิธีการจ้างเลี้ยงมักจะใช้กับแรงงานต่างด้าว ซึ่ ง
ผู้ประกอบการจะจ่ายให้เฉพาะเงินเดือนหรือค่าอาหารให้ด้วย ผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด รวมถึงการจัดการ เช่น การเคลื่อนย้ายเป็ด การหาแปลงนาเพ่ือเลี้ยงเป็ด วิธีนี้มีข้อดีว่า สามารถ
เลี้ยงได้จ านวนมากโดยการแบ่งเป็นฝูง ประมาณ 1,000–3,000 ตัว ต่อฝูง โดยจะใช้คนงาน 2–3 คน ส าหรับ
เป็ดที่ไข่แล้ว จะเป็นฝูงที่เล็กกว่าเป็ดเนื้อหรือเป็ดรุ่น ข้อเสียคือ การดูแลเอาใจใส่อาจจะไม่ทั่วถึงเนื่องจากมี
ปริมาณมาก 

(3) เกษตรกรรายย่อยมีการรับประกันซื้อ เดิมธุรกิจนี้ ผู้ประกอบการโรงฟักเป็น
ผู้ด าเนินการ หลังจากวิกฤติไข้หวัดนกผู้ประกอบการดังกล่าวเลิกการท าธุรกิจแบบเอเย่นต์แทบทั้งหมด 
เนื่องจากเครือข่ายการเลี้ยงมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถควบคุมดูแลโรคได้อย่างทั่วถึง และเสี่ยงต่อการเกิ ดโรค
ไข้หวัดนก เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพพอและได้การสนับสนุนจากผู้ประกอบการโรงฟักเดิม จึงมาประกอบ
ธุรกิจนี้แทน 
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 อุตสาหกรรมกลางน้ าเป็ดไล่ทุ่ง เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยง โรงฟัก และจ านวน
เป็ดไล่ทุ่ง ดังนี้ 

1) สามารถด าเนินการได้ 3 ลักษณะ คือ 
(1) เกษตรกรรายย่อยอิสระ ท าการซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงเอง และท าการเคลื่อนย้ายฝูง

เอง ซึ่งในกรณีนี้สามารถน าไข่ท่ีได้ทั้งหมดจ าหน่ายให้กับพ่อค้าเองได้ วิธีนี้นิยมเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2) เกษตรกรรับจ้างเลี้ยง เนื่องจากมีเป็ดปริมาณมาก 
(3) เกษตรกรรายย่อยมีการรับประกันซื้อ ซึ่งในปัจจุบั นเกษตรกรรายย่อยมี

ศักยภาพและได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการโรงฟักเดิมได้ท าการเปลี่ยนระบบมาประกอบธุรกิจแบบนี้ 
2) โรงฟัก ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นการใช้ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ และโรงฟักจะเป็นผู้รับซื้อเป็ดไล่ทุ่ง

ที่ได้อายุครบก าหนดน าไปขุนให้เป็ดอ้วน เพ่ือขายต่อ 
3) จ านวนเป็ดไล่ทุ่ง ตามสถิติของกรมปศุสัตว์ในปี 2554 พบว่า มีจ านวน 7.97 ล้านตัว 

 อุตสาหกรรมปลายน้ าเป็ดไล่ทุ่ง เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรมปลายน้ า หลังจาก
ผ่านระบบการเลี้ยง โรงฟักโดยจะเก่ียวข้องกับการบริโภค และการค้าผลิตผลที่ได้จากเป็ดไล่ทุ่ง ได้แก่ ไข่ไก่ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปไข่ไก่ เช่น ไข่เจียว ไข่ดาว หรือน ามาเข้ากระบวนการถนอมอาหาร และเมื่อเป็ด
มีอายุมากก็สามารถขายต่อเป็ดไล่ทุ่งแก่โรงฟักได้ 

 

4.2.1.9  ห่วงโซ่การผลิตแพะ 
การปศุสัตว์แพะ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงตามสถิติกรมปศุสัตว์ในปี 2554 จ านวน 41,582 

ครัวเรือน โดยจังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในปี 2554 มากที่สุดคือ จังหวัดยะลา มีจ านวน 8,646 
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 20.79 รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ตามล าดับ โดย
อุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า  และปลายน้ าสามารถจ าแนกได้
ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าแพะ พันธุ์และท่ีมาของพันธุ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีวิจัยปรับปรุงพันธุ์แพะที่
น าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมเพ่ือให้โตเร็ว เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเนื้อนม และปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมได้ดี ได้แก่ พันธุ์แองโกลนูเนียน พันธุ์บอร์ พันธุ์ซาเนน พันธุ์หลาวซาน พันธุ์อัลไพน์ พันธุ์ทอก
เก็นเบอร์ก และพันธุ์พ้ืนเมือง 

 อุตสาหกรรมกลางน้ าแพะ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยง มีจุดประสงค์เพ่ือให้แพะมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะน าไปเป็นผลิตภัณฑ์แพะที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป โดยส่วนใหญ่ชาวมุสลิม
นิยมเลี้ยง ทั้งนี้เพราะนิยมบริโภคเนื้อแพะ และมีแนวโน้มที่จะผลิตมากขึ้น และจากสถิติของกรมปศุสัตว์ในปี 
2554 พบว่า มีจ านวนแพะทั้งหมด 427,567 ตัว 

 อุตสาหกรรมปลายน้ าแพะ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์แพะ ดังนี้ 
1) การตลาดแพะเนื้อและแพะนม 

(1) แพะเนื้อ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นแพะมีชีวิต อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อแพะ และ
ผลิตภัณฑ์จากหนังแพะ มีราคาจ าหน่ายประมาณ 110–200 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะแพงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน 
โดยมีช่องทางการจ าหน่าย ได้แก่ การจ าหน่ายผ่านพ่อค้ารวบรวม หรือการซื้อโดยตรงจากผู้เลี้ยงแพะ และการ
ขายปลีก 
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(2) แพะนม มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ และเครื่องส าอาง 
ส่วนราคาจัดจ าหน่ายจะแตกต่างกันตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายตรงและจ าหน่าย
ผ่านตัวแทนจ าหน่าย เช่น ร้านค้า เป็นต้น (คณะกรรมการยุทธศาสตร์แพะ–แกะ กรมปศุสัตว์, 2555: 3) 

2) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมเครื่องหนังแพะ 
 

4.2.1.10 ห่วงโซ่การผลิตแกะ 
การปศุสัตว์แกะ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงตามสถิติกรมปศุสัตว์ในปี 2554 จ านวน 6,191 

ครัวเรือน โดยจังหวัดที่มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะในปี 2554 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
แกะ 3,520 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 56.86 รองลงมาคือ จังหวัดยะล า นราธิวาส สงขลา และกาญจนบุรี 
ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยงแกะ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมต้นน้ าแกะ พันธุ์แกะ ซึ่งที่กรมปศุสัตว์แนะน า ได้แก่ พันธุ์คอร์ริเดล พันธุ์บอนด์ 
พันธุ์ดอร์เซท และพันธุ์แกะที่ใช้ส าหรับผลิตเนื้อ ได้แก่ พันธุ์คาทาดิน พันธุ์ซานตาอินเนส พันธุ์บาร์บาโดส 
แบลคเบลลี่ พันธุ์ดอร์เปอร์ และแกะพันธุ์ 

 อุตสาหกรรมกลางน้ าแกะ ในส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้ าแกะจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการเลี้ยงแกะ ที่ต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรมต้นน้ า โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้แกะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
พร้อมที่จะน าไปเป็นผลิตภัณฑ์แกะที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การเลี้ยงแกะในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงในระบบฟาร์ม โดยการเลี้ยงแกะที่นิยม
กระท า คือ การเลี้ยงลักษณะกึ่งขนกึ่งเนื้อ เนื่องจากการมีเส้นใยสังเคราะห์ที่สามารถทดแทนการผลิตเสื้อผ้าที่
ท าจากขนแกะได้ อีกทั้งการเลี้ยงแกะยังสามารถเลี้ยงควบคู่ไปกับการเลี้ยงโคได้ด้วย ทั้งนี้เพราะจะไม่เกิดปัญหา
การแยง่อาหารกัน 

จากสถิติของกรมปศุสัตว์ในปี 2554 พบว่า มีจ านวนแกะทั้งหมด 51,735 ตัว โดยเป็นแกะเพศผู้
จ านวน 16,012 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 31 แกะเพศเมีย จ านวน 35,723 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 69 

 อุตสาหกรรมปลายน้ าแกะ เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรมต้นน้ า และอุตสาหกรรม
กลางน้ า ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ได้จากแกะ รวมถึงด้านการตลาด 

แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมแกะเพ่ิงได้รับการพัฒนา และริเริ่มในการขับเคลื่อนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ที่ส าคัญในอนาคต จึงท าให้ในส่วนของอุตสาหกรรมปลายน้ าแกะยังคงไม่เห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
เนื่องจากยังขาดระบบการผลิต และการแปรรูป การส่งออก รวมถึงขาดตลาดเพ่ือรับรองผลผลิตแกะ เช่น ยังไม่
มีโรงฆ่าท่ีได้มาตรฐาน ความนิยมในการบริโภคเนื้อแกะยังคงมีน้อย เป็นต้น 

 

4.2.2  คลัสเตอร์การปศุสัตว์ไทย 
การปศุสัตว์ไทยได้มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน เริ่มต้นจากการเลี้ยงสัตว์ตามบ้านเรือน จนกระทั่งกลาย

มาเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภายใต้การก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน โดยกรมปศุสัตว์มีบทบาทหน้าที่และ
การด าเนินการด้านปศุสัตว์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ด าเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดโรคสัตว์ การผลิตและจัดหาน้ าเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม การปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ 
ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านบ าบัดโรคสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการเลี้ยงสัตว์ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย (1)โคเนื้อ (2)โคนม 
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(3)กระบือ (4)สุกร (5)ไก่เนื้อ (6)ไก่ไข่ (7)ไก่พ้ืนเมือง (8)เป็ดไล่ทุ่ง (9)แพะ และ (10)แกะ โดยกรมปศุสัตว์มี
หน้าที่ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากลส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

ในส่วนบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความเชื่อมโยงกันของทุกภาค
ส่วน ทั้งส่วนของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรม/บริการที่
เกี่ยวข้อง โดยแต่ละส่วนมีการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องกันเป็นระบบตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า
จนกระท่ังอุตสาหกรรมปลายน้ า นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
สถาบันเฉพาะทาง ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มี
คุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก บนพ้ืนฐานการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงเป็นหน่วยงานหลักส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยให้มีคุณภาพ และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นองค์กรกลางที่เชื่อมโยง
หน่วยงานในอุตสาหกรรมต้นน้ า จนกระทั่งปลายน้ าให้มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ และในบทบาทหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์มีความเกี่ยวข้องและต้องมีการก ากับดูแลให้มีมาตรฐาน
อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารสัตว์ วัตถุดิบสัตว์ เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ 
ฟาร์มเลี้ยง โรงฟักไข่ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงช าแหละ สถานกักกันสัตว์ สถานกักเก็บซากสัตว์ 
สถานพยาบาลสัตว์ 

อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้า
ภายใน 

ส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย อาหารสัตว์ 
วัตถุดิบสัตว์ เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ ฟาร์มเลี้ยง โรงฟักไข่ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงช าแหละ สถานกักกัน
สัตว์ สถานกักเก็บซากสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักร 

ส่วนของอุตสาหกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องที่มีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
ธุรกิจขนส่ง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Supermarket/Modern Trade 

ส่วนของสถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทางที่มีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อย่างเข้มแข็ ง 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ก าแพงแสน) ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ) และคณะสัตวแพทย์ของทุกสถาบันการศึกษา 

นอกจากนี้ ในเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตภาคปศุสัตว์ ยังมีหน่วยงานภาคี หรือองค์กรที่มีความร่วมมือกับ
กรมปศุสัตว์อย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ และสหกรณ์/สมาคมผู้เลี้ยง
สัตว์(จังหวัด) ตลอดจนหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการปศุสัตว์แต่ยังขาดความร่วมมือกับ     
กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการส่งออก กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันอาหาร ธุรกิจห้องเย็น SME 
Bank และบริการตรวจสอบรับรองคุณภาพ 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ในลักษณะห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนกระทั่ง
อุตสาหกรรมปลายน้ า สามารถแสดงได้ตามแผนภาพ ดังนี้  



แผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) : คลัสเตอร์การเช่ือมโยงอุตสาหกรรม : การปศุสัตว์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การปศุสัตว ์

หน่วยงานภาครัฐ 
 

 
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

กรมการค้า
ภายใน 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค  

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานอาหารและยา  กรมส่งเสริมการส่งออก  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

 อาหารสัตว ์ วัตถุดิบอาหารสัตว ์ เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ 

ร้านจ าหนา่ยอปุกรณ์ เครื่องจักร 

โรงฆ่า โรงช าแหละ โรงงานแปรรูป 

ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว ์ ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมปศุสัตว ์

ฟาร์มเลี้ยง โรงฟักไข่สัตว์
ปีก 

สถานกักกันสัตว ์

โรงงานเพื่อการส่งออก 

สถานกักเกบ็ซากสัตว ์

อุตสาหกรรม/บริการที่เกี่ยวข้อง 
ธุรกิจขนส่ง 

ธกส. 

Supermarket/Modern Trade  

ภัตตาคาร / รา้นอาหาร / ร้านช า 

ธุรกิจน าเขา้ ธุรกิจส่งออก ธุรกิจบรรจภุัณฑ์ 

ธุรกิจหอ้งเย็น SME Bank 

บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ปศุสัตว ์

กระทรวงพาณิชย ์

             ส่วนที่ต้องควบคุมดูแล  
            อย่างใกล้ชิด  
            หนว่ยงานที่มีความ 
           รว่มมืออย่างเข้มแข็ง 
            หน่วยงานที่ส าคัญแต่ยัง  
           ขาดความรว่มมือ 
            หน่วยงานที่มีความร่วมมือบ้าง 

สถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทาง 
ม.เกษตรศาสตร์ (ก าแพงแสน) ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว ์

สถานีวิจยัทดสอบพันธุ์สัตว ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาดา้นปรับปรุงพันธุ์สตัว์ ม.ขอนแก่น 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 

สถานพยาบาลสัตว ์
 

สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาต ิ
 

คณะสัตวแพทย์ ทกุสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแ์พทย ์

สถาบันอาหาร 
 

หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการด าเนินงานของคลัสเตอร์ 

 หอการค้าจังหวัด 

สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ 

สหกรณ์/สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์(จังหวัด) 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
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4.2.3  โครงสร้างภารกิจการปศุสัตว์ไทย 
ในปัจจุบัน นอกจากกรมปศุสัตว์จะเป็นองค์กรหลักในการจัดการด้านปศุสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานอ่ืนๆแล้ว ในส่วนของการปศุสัตว์ไทย หากมองตามโครงสร้างภารกิจ การปศุสัตว์ไทยจะประกอบไป
ด้วยภารกิจต่างๆที่มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตาม
ภารกิจต่างๆอย่างเชื่อมโยงกันด้วย ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
กรมปศุสัตว์ที่มีความเก่ียวข้องกับภารกิจหลายด้านโดยตรง ดังนี้ 

ภารกิจด้านอาหารสัตว์ มีขอบเขตภารกิจพืชอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต ผู้น าเข้าอาหารสัตว์
คุณภาพอาหารสัตว์ การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ และการขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้อง เช่น ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ส านัก
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประกอบการในการผลิตอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการน าเข้า
อาหารสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ มีขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุม และบ าบัดโรคสัตว์ การ
พัฒนาสุขภาพสัตว์ และการบริการสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวิภัณฑ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย กระทรวงสาธารณสุขกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สัตวแพทยสภา สถานพยาบาลสัตว์เอกชน ด่านกักกันสัตว์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ คณะ    
สัตวแพทยท์ุกสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ก าแพงแสน) ส านักโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ปศุสัตว์ต าบล และอาสาป้องกันโรคสัตว์ (เกษตรกร) เป็นต้น 

ภารกิจด้านพันธุ์สัตว์ มีขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์  และการพัฒนาพันธุ์สัตว์  ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยว ข้อง เช่น ส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และ
ผู้ประกอบการในการน าเข้าพันธุ์สัตว์ เป็นต้น 

ภารกิจด้านการผลิตสัตว์ มีขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการการเลี้ยงสัตว์ ระบบการ
เลี้ยงสัตว์ การพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ การขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผู้ประกอบการ และการจัดการ
มลภาวะจากการผลิตปศุสัตว์ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสั ตว์ ส านัก
ควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุม
มลพิษ สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ ผู้ประกอบการต่างๆ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

ภารกิจด้านการฆ่าสัตว์ มีขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการฆ่า/ช าแหละสัตว์ที่ได้รับอนุญาต มาตรฐาน 
โรงฆ่าสัตว์ การขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผู้ประกอบการ และการก ากับดูแลโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วย
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส านักควบคุมป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงเชือด โรงช าแหละสัตว์ภายในประเทศ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป เป็นต้น 

ภารกิจด้านการแปรรูป มีขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ คุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หลังการแปรรูป รวมถึงเกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต/ใบรับรองของผู้ประกอบการ 



85 

 

ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูป 
ส านักงานอาหารและยา และผู้ประกอบการด้านการแปรรูป เป็นต้น 

ภารกิจด้านการค้า มีขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
ทั้งด้านการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การค้าสินค้าปศุสัตว์
ภายในประเทศ และการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สภาหอการค้า World Trade Organization (WTO) 
Food and Agriculture Organization (FAO) สมาคมผู้ค้าและผู้ส่งออก และผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 
เป็นต้น 

และเพ่ือให้เห็นถึงโครงสร้างภารกิจของการปศุสัตว์ได้อย่างชัดเจนถึงหน่วยงานที่มีบทบาทและเกี่ยวข้อง
ในแต่ละภารกิจ รวมถึงในส่วนของภารกิจที่กรมปศุสัตว์มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพ ดังนี้ 
  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=fao%20&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&ei=O6ZuUIOGCojrrQfblIG4CA&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw


โครงสร้างภารกิจการปศุสัตว์ไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปศุสัตว์ไทยการปศุสัตว์ไทย  
 

ภารกิจด้านอาหารสัตว์ 

กรมปศุสัตว์** หน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ : 
– ส านักพัฒนาอาหารสัตว์: ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ 
– ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
– ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า       
  ปศุสัตว์ 
– ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
 
 
 

1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.ผู้ประกอบการในการผลิตอาหารสตัว์ 

3.ผู้ประกอบการน าเข้าอาหารสัตว์ 
4.สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
5.สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศ 
   ไทย 
 
 
 
 
 
 

 

ภารกิจด้านสขุภาพสัตว์ 
กรมปศุสัตว์** หน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ : 
– สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
– ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
– ส านักเทคโนโลยีชีวิภัณฑ์สัตว์ 
– ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
– ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย 

1.กระทรวงสาธารณสุข 
2.กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ 
3. สัตวแพทยสภา,สถานพยาบาลสัตว์เอกชน 
4.ด่านกักกันสัตว์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
5.คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. ม.เกษตรศาสตร์ (ก าแพงแสน) 
7.ส านักโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ    
8.องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 
9.อาสาป้องกันโรคสัตว ์(เกษตรกร) 
 
 
 
 

 

ภารกิจด้านการฆ่าสัตว ์
กรมปศุสัตว์** หน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ : 
– ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 

  มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
– ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัด 
  โรคสัตว์ 
 
 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. โรงเชือด โรงช าแหละสัตว ์
    ภายในประเทศ 
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
4.ผู้ประกอบการทัว่ไป 

 

ภารกิจด้านการผลิตสัตว์ 

กรมปศุสัตว์** หน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  
 – ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
   มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
– ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุ
สัตว์ 
–  ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต    
  ปศุสัตว ์
– ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค 
  สัตว์ 
 
 
 
 
 

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
2.กรมส่งเสริมการเกษตร 
3.กรมควบคุมมลพิษ 
4.สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ 
5.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ 
6.สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ 
7.ผู้ประกอบการต่างๆ 
8.เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 
. 
 
 
 
 
 

 

ภารกิจด้านพันธุส์ัตว์ 
กรมปศุสัตว์** หน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ : 
– ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 
  ปศุสัตว์  
– ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  
 
 

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน 
   ปรับปรุงพันธุ์สัตว์   
2.ผู้ประกอบการในการน าเข้า 

   พนัธุ์สตัว์ 

 
 ภารกิจด้านการแปรรูป 

กรมปศุสัตว์** หน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  
– ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 

  มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
– ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ      
  ปศุสัตว์ 
– ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

  ปศุสัตว์ 
 

1.กระทรวงเกษตรฯ : ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 
2.กระทรวงสาธารณสุข 
3.กระทรวงอุตสาหกรรม 
4.โรงงานแปรรูป 
5.ส านักงานอาหารและยา 
6.ผู้ประกอบการด้านการแปรรูป 

 

ภารกิจดา้นการค้า 
กรมปศุสัตว์** หน่วยงานอ่ืนๆ 

หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  
– ส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
  มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
– ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ      
  ปศุสัตว์ 
– ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัด 
  โรคสัตว์ 
 
 
 
 
 

1.กระทรวงพาณิชย:์กรมส่งเสริม 
  การส่งออก, กรมการค้าภายใน, 
  กรมการค้าต่างประเทศ  
2.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4.ส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 
5.สภาหอการค้า 
6. FAO,WTO 
7.สมาคมผู้ค้าและผู้ส่งออก 
8.ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว ์
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4.3  SWOT Analysis การปศุสัตว์ไทย 

4.3.1  จุดแข็ง (Strength) 
1) เนื่องจากประเทศไทย มีขนาดพ้ืนที่ 511,937 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่ามีขนาดพ้ืนที่ใหญ่

เพียงพอต่อการผลิตอาหาร เหมาะกับการประกอบการปศุสัตว์ 
2) พ้ืนที่โดยรวมของประเทศ มีระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการผลิตและการลงทุน 

เพียงพอต่อพ้ืนที่เพาะปลูกพืช วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
3) ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นของโลก สภาพภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อน (Tropical 

climate) อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศ 19–38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส าหรับการท าปศุสัตว์ 

4) สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มีความหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ ซึ่งท าให้ผล
ผลิตปศุสัตว์ของไทย มีคุณภาพและได้ผลผลิตค่อนข้างมาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
เหมาะสม และเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของปศุสัตว์ 

5) แรงงานโดยส่วนใหญ่ของประเทศ อยู่ในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 38.2 ซึ่งแรงงานใน
ประเทศ ค่อนข้างมีความช านิช านาญมาอย่างยาวนาน 

6) ปริมาณการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์สาขาปศุสัตว์ไทย สามารถผลิตได้เป็นจ านวนมาก ติด
อันดับ 1 ใน 5 ของอาเซียน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากไก่ในส่วนเนื้อ ท าการผลิตได้เป็นอันดับ 
1 ของอาเซียน และอันดับ 4 ของโลก ซึ่งด้วยศักยภาพการผลิตที่สูงมากเช่นนี้ ปศุสัตว์ไทยจึง
สามารถถือครองสัดส่วนทางการตลาดโลกได้ค่อนข้างมาก 

7) มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกื้อกูลกันตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกิดการประกอบปศุสัตว์มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ 

8) มีศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ และระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากลเชื่อถือได้ 
9) ความพร้อมในระบบการขนส่งทั้ งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และสาธารณูปโภค

ภายในประเทศ 
10) สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย 
11) ต้นทุนการผลิตภายในประเทศที่ต่ ากว่าอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน รัฐมีนโยบายและ

หน่วยงานที่ดูแลการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย มีการควบคุม มีมาตรฐานการผลิตฯ และระบบ
การตรวจสอบ เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

12) มีหน่วยงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
และความรู้จ านวนมาก 

13) มีแหล่งเงินทุนที่คอยสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ทั้งสถาบันการเงินภาครัฐ อาทิ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์ในระบบจ านวนมาก 

4.3.2  จุดอ่อน (Weakness) 
1) เกษตรกรมีพ้ืนที่จ ากัด ไม่มีที่ดินในการประกอบปศุสัตว์เป็นของตนเอง 
2) การปศุสัตว์บางพ้ืนที่ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าปศุสัตว์ และเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ทั้งปัญหาอุทกภัย และแผ่นดินไหว 
3) สภาพภูมิอากาศในบางพ้ืนที่มีความผันผวน เนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกต้องเผชิญ ท า

ให้ในบางพ้ืนที่ มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ควรจะเป็น และต่ ากว่าที่เคยประสบ ซึ่งมีผลต่อผลผลิต 
และการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์ 
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4) ระบบการจัดการฟาร์มในบางพ้ืนที่ และในปศุสัตว์บางชนิดยังไม่ได้มาตรฐานเหมาะต่อการ
ควบคุมโรค และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

5) เครือข่ายเกษตรกรในการปศุสัตว์บางประเภทยังไม่เข้มแข็ง 
6) จ านวนโรงช าแหละ และโรงงานแปรรูป ที่ได้มาตรฐานยังมีจ านวนน้อย 
7) ระบบการติดต่อประสานงาน และระบบฐานข้อมูล ขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ ง่ายต่อการ

เข้าถึง ง่ายต่อความเข้าใจ และสะดวกต่อการน าไปใช้ 
8) พืชอาหารสัตว์บางชนิด ถูกน าไปใช้เป็นพืชพลังงาน ท าให้เกิดความผันผวนด้านระดับราคา 

และปริมาณ 
9) ข้อจ ากัดในการท าตลาด 

10) นโยบายการพัฒนาไม่มีความชัดเจน แน่นอน และไม่ต่อเนื่อง 
11) กฎระเบียบล่าช้า 
12) ระดับราคาสินค้าปศุสัตว์ มีความผันผวน และมีนโยบายจากรัฐในการควบคุม 
13) เกษตรกรขาดความรู้ เพื่อการพัฒนาต่อยอดการประกอบการปศุสัตว์ 
14) เกษตรกรมีรายได้ต่ า มีหนี้สินมาก และไม่ใช่ผู้ประกอบการที่แท้จริง 
15) การปศุสัตว์ไทยอยู่ภายใต้บริษัทเอกชน ไม่ใช่เกษตรกรที่แท้จริง เกษตรกรเป็นเสมือนผู้

รับจ้างในการท าปศุสัตว์ให้กับเหล่าบริษัทเอกชนนั้นๆ เท่านั้น 
16) ขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
17) การวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์มีน้อย 
18) ปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิต ต้องพ่ึงพาต่างประเทศ เช่น อาหารสัตว์ วัคซีน เป็นต้น 

4.3.3  โอกาส (Opportunity) 
1) จ านวนประชากรโลกเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีอัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก ความต้องการหมวดอาหาร ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยต่อการด ารงชีพย่อมเพ่ิมสูงขึ้น 
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถท าการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้มาก เป็นอันดับต้นๆ ของ
ภูมิภาค โอกาสในการยึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

2) ชื่อเสียงด้านอาหารของประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 
3) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตบางประเภทสัตว์ เพ่ือการส่งออก เช่น สุกร ไก่

เนื้อ 
4) นโยบายของรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร 
5) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจทางการค้า ระดับพหุภาคี และทวิภาคี ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการขยาย

โอกาสทางการค้า 
6) ข้อตกลงระหว่างประเทศ เงื่อนไขพิเศษทางการค้าการลงทุน และการเป็นหนึ่งในสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ปี 2558 ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมโอกาสทางการค้า และเพ่ิมโอกาสในการอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการค้าระหว่างประเทศ 
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4.3.4  อุปสรรค (Threat) 
1) ทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค 
2) กระแสการพัฒนาโลกที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดค่านิยมในการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้จ านวนแรงงานเกษตรกรเพ่ือการปศุสัตว์ในประเทศลดต่ าลง 
3) กระแสการบริโภคอาหารมังสวิรัติ และวิถีแห่งชีวจิต 
4) เสถียรภาพทางการเมือง ความต่อเนื่องของนโยบาย และความจริงจังในการพัฒนาของ

ภาครัฐต่อภาคเกษตรกรรมสาขาปศุสัตว์ 
5) การเข้ายึดครองการประกอบการปศุสัตว์โดยบริษัทเอกชน ซึ่งท าให้เกษตรกรที่แท้จริงมี

บทบาทในการผลิตต่ า และไม่มีอ านาจทางการตลาด 
6) การลักลอบน าเข้าสัตว์จากต่างประเทศ 
7) ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ทางการ (ทุจริตทางนโยบาย) 
8) ข้อตกลงระหว่างประเทศ และมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ 
9) การเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กับประเทศที่มีศักยภาพมากกว่า 

10) การลงทุนข้ามชาติของประเทศพัฒนาแล้ว ท าให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาดส่งออก 
11) ขนาดตลาดคู่แข่งทางการค้าขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 
12) ความผันผวนของค่าเงิน และกลไกของพ่อค้าคนกลาง 
13) การเกิดโรคสัตว์อุบัติใหม่ โรคแปลกถิ่น โรคอุบัติซ้ า โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ท าให้มีผลต่อ

การผลิตสัตว์ของเกษตรกร การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ และการสาธารณสุขของ
ประชาชน 

14) วัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้น (เนื่องจากน าไปใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน) 

15) มลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น น้ าเสีย กลิ่น เป็นที่รังเกียจของสาธารณะ 
16) การบังคับใช้กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานด้านยาสัตว์ ยังขึ้นอยู่กับองค์การอาหารและยา 

(อย.) ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถท าได้เต็มที่ ซึ่งจะกระทบต่อสารตกค้างใน
เนื้อสัตว์ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

17) เกษตรกรรายย่อยมีระดับการศึกษาน้อยท าให้การพัฒนายาก 
18) ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ผลไม่

เต็มที ่
19) กระแสการต่อต้านการเลี้ยงสัตว์ จากความเข้าใจว่าการปศุสัตว์เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา

โลกร้อน 
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4.4  นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ไทย 

4.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2553 ของส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ถึงทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อภาคการเกษตร โดยระบุว่า
เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตหลักของคนไทยที่ด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน โดยคน
ในสังคมไทยพ่ึงพิงภาคเกษตรเป็นแหล่งอาหารหลัก โดยเฉพาะคนยากจนในชนบทที่ต้องอาศัยป่าเป็นแหล่ง
อาหาร ท าให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของโลก สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรได้หลากหลายเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ และมีมากพอส าหรับส่งเป็นสินค้าออก
ไปขายยังประเทศต่างๆ ทั้งในรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่าปีละ 945,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน การผลิตในภาคเกษตรก็เป็นฐานวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและภาคบริการ อาทิ การแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆ และการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ภาคเกษตรสามารถ
รักษาสภาพแวดล้อมสีเขียวให้กับประเทศ เกิดทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม นอกจากนี้ 
ภาคเกษตรเป็นที่รองรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการว่างงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ หรือผู้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในเขตเมืองได้ เพราะในภาคเกษตรไม่มีการก าหนดของคนท างาน และไม่มี
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ทุกคนสามารถเข้ามาท างานหรือย้ายออกไปจากภาคเกษตรได้อย่างเสรี จึงเป็นที่พักพิงของ
ผู้คนมาโดยตลอด 

ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ โดยประเทศไทยมีการพัฒนา
ตามแนวคิดสมัยใหม่มาห้าทศวรรษโดยยึดภาคเกษตรเป็นหลักในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมได้มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่ภาคเกษตรยังมีความส าคัญทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของคนในสังคมไทย เพราะชุมชนเกษตรมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และก่อให้เกิ ดความสุข
ทางใจภายใต้วิถีพอเพียงและมีความสบายกายจากการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้
ให้ความส าคัญกับการดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตอย่างรู้คุณค่าเพ่ือความยั่ งยืน
ในการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพการผลิต สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และคงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์สัตว์
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านปศุสัตว์ ให้สูงขึ้น โดยเพ่ิมศักยภาพ
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ป้องกันโรค ปรับรูปแบบและวิธีการ
เลี้ยงให้มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งรูปแบบของโรงเรือน ชนิด และประเภทของอาหาร  รวมถึงยาที่ใช้ใน
การเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมการท าปศุสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 
ที่มีมูลค่าสูงให้มากข้ึน 

โดยการสนับสนุนความรู้ เงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีอัตราแลก
เนื้อท่ีดี มีโอกาสทางการตลาด และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสูง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการผลิตอาหาร
เสริมส าหรับปศุสัตว์จากวัตถุดิบในประเทศ บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมท าการศึกษาวิจัย สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งการเกษตรเพ่ือพ่ึงพาตนเอง การเกษตรในเชิงพาณิชย์ และ
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การเกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและ
ทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือในการผลิตการตลาด 
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร 

4.4.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 

4.4.2.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 
นโยบายภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ที่

ส าคัญได้แก่ นโยบายเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก เพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ป้องกัน 
วินิจฉัย และบ าบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีวภัณฑ์สัตว์ และการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยมีกลยุทธ์/วิธีการดังนี้ 

 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงสัตว์เลี้ยงให้สามารถแข่งขัน
ได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในเรื่องเงินทุน 
อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้มีความสามารถเพ่ิ ม
ผลผลิต ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้มี
คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และด าเนินการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการด าเนินการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและส่งออกรวมทั้ง
ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน 

4.4.2.2 นโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภายใต้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ที่ส าคัญได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิต โดย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิม
ผลตอบแทนและลดต้นทุน โดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าเกษตรระยะยาวเป็นรายสินค้าทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยเน้น
การเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) เน้นการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริม การผลิตและพัฒนาการผลิตพืชทดแทน
พลังงาน โดยวางแผนการผลิตในภาพรวมให้มีความสมดุล ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน และ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร โดยพัฒนาคุณภาพการผลิตและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัย สินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน และสนับสนุนการท า
เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพ่ือลดการใช้สารเคมีและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร มีการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งด้านพืช 
ปศุสัตว์ และประมง ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากล ส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ของตราสินค้าเกษตร จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และร่วมเจรจา 
ทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

ส าหรับมาตรการเพ่ือรองรับสถานการณ์วิกฤติอาหารและพลังงานของโลก ในส่วนของภาคการ
ปศุสัตว์นั้นมีสาระส าคัญได้แก่ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาดด้านปศุสัตว์ โดยการพัฒนาการผลิต  
ทุกขั้นตอนให้มีความปลอดภัยและมาตรฐานสากล ปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ ตลอดจนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเปิดตลาดสินค้า      
ปศุสัตว์สู่ตลาดโลก 
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4.4.3 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(1)  กรอบแนวความคิด 
ประเด็นส าคัญของการพัฒนาการเกษตรในระยะ 5 ปีข้างหน้า ที่ครอบคลุมการด าเนินงานทุก

ด้านของภาคเกษตร เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) เป็นดังนี้ 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรด้านการใช้ประโยชน์จากดินให้เหมาะสม การจัดการน้ า ให้เพียงพอการพัฒนาที่ดินนอกเขตชลประทาน
และการจัดการด้านการขนส่งสินค้า (Logistic) 

 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เพ่ือพัฒนาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ 

 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพให้เกษตรกรในระดับครัวเรือนให้พ่ึงพาตนเอง 

 ส่งเสริมการท าการเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

 ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดยให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เรื่องอาหาร 
(Food Education) ตลอดกระบวนการผลิต (Supply Chain) ได้แก่ การท าให้อาหารมีคุณภาพ (Food 
Quality) เป็นอาหารที่ปลอดภัยส าหรับการบริโภค (Food Safety) รวมทั้งพอเพียงส าหรับเลี้ยงประชากร 
(Food Security) 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเกษตร การท าการเกษตรควรขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ 
(Efficiency–driven Economy) และนวัตกรรม (Innovation–driven Economy) โดยการน าภูมิปัญญา
ผนวกกับวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นและเทคโนโลยี มาสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น 

 เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) หรือการ
ท าเกษตรที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินนโยบายและก าหนดวิธีปฏิบัติให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง
ยั่งยืน 

 ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก เพ่ือการปรับตัวและก าหนดมาตรการรองรับ ให้ภาคธุรกิจและภาคเกษตรภายในประเทศมีความเข้มแข็ง
และสามารถแข่งขันได ้

 การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกาภิวัตน์ โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ปรับปรุง
กระบวนการท างานของหน่วยงานและบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
การพัฒนาการเกษตรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายให้ประชาชนมีความ
มั่นคงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน ร่วมสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทั้งในและ
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นอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาทรัพยากร
การเกษตรให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สร้างโอกาส การเข้าถึงทรัพยากรและ
มีการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่ส าคัญในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง มี
ความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความ
ม่ันคงด้านอาหาร เพ่ือสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับ
เกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคงด้าน
อาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีและน าผลงานวิจัย
พัฒนาด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เพ่ือ
สร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
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4.4.4 แผนและยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว ์

4.4.4.1 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2555–2558 ของกรมปศุสัตว ์

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรน าการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” 

พันธกิจ 
(1) ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล 
(2) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ 
(3) วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(4) ก ากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
(5) อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ 

ค่านิยมองค์กร 

“สามัคคี มีเมตตา” 

ภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ศึกษา วิจัย ด้านการผลิต คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม
อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และรักษาสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ 

(3) พัฒนาระบบการผลิตตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ เพ่ือให้การรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์ การตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มาตรฐานสากลถูกสุขอนามัย และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(4) ผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
ศึกษาวิจัยด้านระบาดวิทยา โรคระบาดสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการปศุสัตว์ ทั้งด้านการ
ผลิต สุขศาสตร์ และสุขอนามัยที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้สามารถแข่งขันได้
สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด 
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เป้าประสงค์ 
 ภาคการผลิตปศุสัตว์มีรายได้เพ่ิม จากการที่สินค้าปศุสัตว์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และสามารถ

ตอบสนองความต้องการและกลไกตลาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากผลิตภาพเพ่ิมขึ้น มีการผลิตใหม่ๆ ในแนวทาง
สร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า มีตลาดใหม่เพ่ิมขึ้น สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตมีคุณภาพปลอดภัย ได้
มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนลดลง มีระบบการขนส่งสินค้า (Logistic) ที่มีประสิทธิภาพ 

 เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง สามารถเพ่ิม
ผลิตภาพ ลดต้นทุน สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตปศุสัตว์และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี 
 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ สามารถเพ่ิมมูลค่าการผลิต

ปศุสัตว์และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี 
 สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 จ านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 20,000 ฟาร์ม 
 จ านวนโรงงานมาตรฐาน (ด้านปศุสัตว์) 500 โรงงาน 
 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการและพัฒนาการปศุสัตว์ 1,200,000 ราย 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
 วางระบบและสร้างกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้าน การปศุสัตว์ให้

สอดคล้องกับภูมิสังคม วัฒนธรรมและประเพณีในพื้นที่ 
 เร่งสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 

และการผลิตสัตว์ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 
 วางระบบและเร่งพัฒนาสมรรถนะการควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ เพ่ือให้รู้โรคเร็ว 

และด าเนินการควบคุมโรคให้สงบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 วางระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้มี

คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 วางระบบและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง 
 เร่งรัดวิจัยสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการปศุสัตว์ 
 สนับสนุนและวางระบบการบริหารการขนส่งสินค้าปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย       

ได้มาตรฐาน 
 วางระบบและสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลผลิตโดยตนเองและประเมินผลลัพธ์

และผลกระทบโดยผู้ประเมินอิสระหรือหน่วยงานภายนอก 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผลิตพันธุ์สัตว์ 
 กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
 กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมบ าบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
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 กิจกรรมป้องกันแก้ไขและเตรียมรับปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
 กิจกรรมพัฒนาและตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก 
 กิจกรรมส่งเสริมและจัดการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์สัตว์ 
 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
 กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
 กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
 กิจกรรมสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/โครงการพระราชด าริ/

โครงการพิเศษ 
 โครงการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
บริการด้านการปศุสัตว์ 

เป้าประสงค์ 
 กรมปศุสัตว์ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และบริการด้านการปศุสัตว์ของประเทศและประชาคมอาเซียน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการปศุสัตว์ให้สามารถแข่งขันได้ และ
สร้างเสถียรภาพราคาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงและเป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วย 

 กรมปศุสัตว์เป็นองค์การสมรรถนะสูงในการให้บริการที่เป็นเลิศ สามารถน าการพัฒนาปศุสัตว์ 
ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ภายใต้ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
 เร่งรัดวิจัยสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการปศุสัตว์ 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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4.4.4.2 แผนและยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ยุทธศาสตร์โคเนื้อ 
1.วิสัยทัศน์ 

“การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพท่ีมั่นคง ผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัย และเพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด” 

2.พันธกิจ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 
2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผลิตระหว่างกลุ่มผลิต (Cluster) และการตลาด 
3) วิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคนมเนื้อคุณภาพดีที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
4) สร้างความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโดยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5) สร้างขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและถูกหลักอนามัย 

3.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
2) เพ่ือเก็บรักษาแม่โคเนื้อพันธุ์ดีไม่ให้ถูกท าลาย 
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโคเนื้อของเกษตรกร 
4) เพ่ือผลิตโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

4.เป้าหมาย 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อปีละ 20,000 ราย 
2) เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรเก็บรักษาแม่โคเนื้อพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์ เพ่ือผลิตโคเนื้อคุณภาพปีละ 

200,000 ตัว 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 65 ต่อปี ผลิตโคเนื้อเพ่ิมขึ้นปีละ 

0.2 ล้านตัว 
4) ผลิตโคเนื้อและเนื้อคุณภาพเพ่ิมข้ึน ทดแทนการน าเข้าร้อยละ 10 ต่อปี 
5) ส่งอออกโคเนื้อและเนื้อโคไปจ าหน่ายต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างยั่งยืน 
2) ปริมาณการน าเข้าเนื้อโคและโคเนื้อจากต่างประเทศลดลง 
3) ปริมาณโคเนื้อและเนื้อโคท่ีส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

6.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ มี 5 ด้านดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตโคเนื้อ 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาด 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบตลาด 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาวิจัย 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

7.มาตรการและกลไกการด าเนินการ 
(1)  ด้านการผลิตโคเนื้อ มีกลยุทธ์ดังนี้ 
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 ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตโคเนื้อ 
 สนับสนุนให้เกษตรกรเก็บรักษาแม่โคเนื้อพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์ เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพ 
 เพ่ิมการผลิตโคเนื้อคุณภาพส าหรับตลาดระดับสูงโดยใช้วิธีการผสมเทียม และโคพ่อ

พันธุ์ 
 สนับสนุนเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์จ าหน่าย หรือผลิตเพ่ือการเลี้ยงโคเนื้อของ

ตนเอง 
 สนับสนุนการถ่ายพยาธิลูกโคเนื้อของเกษตรกรเพ่ือลดอัตราการตายของลูกโคเนื้อ 
 พัฒนาฟาร์มโคเนื้อของเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
 สนับสนุนให้มีการผลิตโคเนื้อโคพ้ืนเมือง ในรูปเนื้อโคธรรมชาติ (Natural Beef) หรือ

โคเนื้ออินทรีย์ (Organic Beef) 
(2)  ด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ มีกลยุทธ์ดังนี้ 

 เพ่ิมการผลิตวัคซีนป้องกันโรคที่ส าคัญให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
 กระจายอ านาจการผลิตวัคซีนให้ภาคเอกชนด าเนินการ โดยภาคราชการท าหน้าที่

ควบคุม ก ากับดูแลด้านสุขภาพ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพด่านชายแดนในการป้องกันโรคและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
 ควบคุมโรคจากการน าเข้าโคมีชีวิต และโคเนื้อจากต่างประเทศ 
 ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการควบคุม ป้องกันการควบคุมโรคระบาดสัตว์แก่เจ้าหน้าที่

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 จัดท าเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนโคเนื้อแห่งชาติ (NID=National Identify) 

(3)  ด้านการพัฒนาระบบการตลาด มีกลยุทธ์ดังนี้ 
(3.1)  ตลาดโคมีชีวิต 

 สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยรวมตัวเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ โดยสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ด้านการผลิตกับด้านการตลาด 

 จดทะเบียนฟาร์มเกษตรกรที่เลี้ยงโคและจัดตั้งศูนย์สารสนเทศโคเนื้อ เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลด้านการผลิตและความต้องการของตลาดโคเนื้อ 

 พัฒนาตลาดโคมีชีวิต ให้มีระบบสืบย้อนกลับได้ (Traceability) 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขยายตลาดขายพันธุ์ โคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพใน

ต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในเขต ASEAN เป็นอันดับแรก 
(3.2) ตลาดโคเนื้อ 

 แนะน า เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการบริโภคเนื้อโคขุนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิม
มากขึ้น 

 พัฒนาโรงฆ่าโคให้ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย พร้อมทั้งมีเครื่องรับรอง
คุณภาพ 

 ปรับปรุงรูปแบบการจ าหน่ายเนื้อในตลาดสด โดยก าหนดรักษาเนื้อสัตว์ในตู้เย็นเพ่ือ
การจ าหน่าย เพื่อสร้างระบบอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

 ศึกษาวิจัย การแปรรูปโคเนื้อเป็นอาหารประเภทพร้อมบริโภค 
 สร้างเครื่องหมายสินค้า (Brand) จากโคเนื้อพ้ืนเมือง ในรูปเนื้อธรรมชาติ (Natural 

beef) หรือเนื้ออินทรีย์ (Organic Beef) 
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 พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโรงฆ่า และผู้ตัดแต่งเนื้อโคให้มีความรู้
ความสามารถ ในการเก็บรักษาเนื้อโคหลังถูกฆ่า แยกชนิดโคจากคุณภาพ (Grading) 

 ควบคุมการน าเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ เพ่ือป้องกันราคาโคในประเทศตกต่ า 
 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าเนื้อโคขุนคุณภาพของ

สหกรณ์โคเนื้อในเมืองใหญ่ๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
(4)  ด้านการศึกษาวิจัย มีกลยุทธ์ดังนี้ 

 ศึกษาวิจัยและทดสอบพันธุ์โคที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการกระจายพันธุ์สู่
เกษตรกร 

 ศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการใช้อาหารสัตว์ และการ
เผยแพร่เกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาโคเนื้อ เช่น การ Cloning 
 ศึกษาวิจัยระบบจัดการภายหลังการฆ่า เช่น การเก็บรักษา การบ่มซาก 
 ศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาดโคเนื้อทั้งประเทศและต่างประเทศ 
 การกระจายความรู้จากผลการศึกษาสู่เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพ่ือให้ความรู้

ความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
(5)  ด้านการบริหารจัดการองค์กร มีกลยุทธ์ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรวมตัวเป็นสถาบันเกษตรและสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาโคเนื้อทั้งระบบการผลิตและการตลาด 

 จัดตั้งศูนย์สารสนเทศโคเนื้อ เพื่อหน้าที่ 
 ประสานการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี

หน้าที่รวบรวมข้อมูลการน าเข้าส่งออก และการค้าเนื้อโค โคเนื้อ ผลิตผล
ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ ความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 บริหารการจักการรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด กลั่นกรองและเผยแพร่สู่ผู้
เลี้ยงโคเนื้อท่ัวประเทศ 

 วิเคราะห์การน าเสนอข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อซึ่งได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
ในด้านลบอันเนื่องจากการจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อรัฐบาล 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาระบบการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเนื้อโคคุณภาพ
ของสหกรณ์โคเนื้อโดยการใช้ระบบการบริหารจัดการแบบ Cluster มาขับเคลื่อน
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด 

8.ผลประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับ 
(1)  ด้านเศรษฐกิจ 

 สามารถผลิตโคเนื้อได้เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 ผลิตโคเนื้อเพ่ิมข้ึนปีละ 0.2 ล้านตัว มูลค่า 8,000 บาทเป็นเงิน 1,600 ล้านบาท 

ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 6,400 ล้านบาท 
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 ผลิตเนื้อโคได้เพ่ิมขึ้นจากน้ าหนักโคมีชีวิตตัวละ 300 กิโลกรัมเพ่ิมเป็น 350 
กิโลกรัมจ านวน 0.02 ล้านตัว คิดเป็นน้ าหนักเพ่ิมรวม 10 ล้านกิโลกรัม กิโลกรัม
ละ 35 บาท คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท รวม 4 ปี รวมเป็นเงิน 1,400 ล้านบาท 

 ผลิตเนื้อคุณภาพได้เพ่ิมข้ึนสามารถใช้ทดแทนเนื้อโคน าเข้าจากต่างประเทศ ปีละ 200 
ตัน มูลค่าเป็นเงิน 38 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 1,140 ล้านบาท 

 มีการส่งออกโคมีชีวิตไปจ าหน่ายต่างประเทศเพ่ิมขึ้นปีละ 19,000 ตัว มูลค่าตัวละ 
15,000 บาท คิดเป็นเงิน 285 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 1,140 ล้านบาท 

(2)  ด้านสังคม 
 มีแผนแม่บทในการพัฒนาโคเนื้อที่รัฐบาลสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ สนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็น
อาชีพที่มั่นคง 

 สนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนและร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ 

(3)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 มีการผลิตได้เพ่ิมขึ้นปีละ 0.2 ล้านตัว สามารถผลิตปุ๋ยคอกทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ได้ปี

ละ 0.4 ล้านต้นช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นได้ปีละ 0.4 ล้านไร่ 
 มีการน าฟางข้าว วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเปลือกสับปะรด เปลือก

ข้าวโพดมาใช้เป็นอาหารโคเนื้อ ช่วยลดปัญหาการเผาฟางข้าว ลดปัญหาด้านมลพิษ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม 
1.วิสัยทัศน์ 

“เกษตรกรโคนมเข้มแข็ง อุตสาหกรรมนมไทยก้าวไกล” 

2.พันธกิจ 
1) การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร 
2) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โคนม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
3) การลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม 
4) การส่งเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้สามารถแข่งขันได้ 
5) การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการนมทั้งระบบ 
6) การพัฒนาฐานข้อมูลโคนม เป็นระบบฐานข้อมูลเดียว 

3.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยให้ยั่งยืน เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ในอุตสาหกรรมนมของประเทศ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ 

2) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ในการผลิตน้ านมโคให้มีเสถียรภาพ มี
คุณภาพ 

3) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสถาบันเกษตรกรและบูรณาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

4.เป้าหมาย 
1) เกษตรกรสามารถผลิตน้ านมโคเพ่ิมข้ึนจาก 11 กิโลกรัม/ตัว/วัน เป็น 15 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนม ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย 
3) คุณภาพน้ านมผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
4) ลดต้นทุนการผลิตต่อฟาร์ม เพื่อสร้างก าไรให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
5) เพ่ิมอัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มภายในประเทศจาก 14 ลิตร/คน/ปี เป็น 20 ลิตร/คน/ปี 
6) ลดสัดส่วนนมโรงเรียน : นมพาณิชย์ จาก 45:55 เป็น 40:60 
7) ส่งเสริมความเข้มแข็งในองค์กรเกษตรกรโคนมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนม

ทั้งระบบ โดยจัดตั้งเป็นส านักงานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายใน 5 ปี 
8) สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม (Hub) ในภูมิภาคอาเซียน 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

ของอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร 
2) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ านมโคของเกษตรกร 
3) ส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพ่ือการแข่งขัน 
4) สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
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6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) ร้อยละจ านวนเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร

ที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของปริมาณน้ านมโคที่ถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
3) ร้อยละของอัตราการบริโภคนมในประเทศที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
4) ร้อยละของก าไรต่อฟาร์มที่เพ่ิมข้ึนจากการลดต้นทุนการผลิต 
5) ร้อยละของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
6) มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และมีระบบฐานข้อมูลของ

ประเทศเพ่ือการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 

7.ผลประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับ 
1) น้ านมโคท่ีเกษตรกรผลิตได้มีเสถียรภาพราคาและตลาดรองรับได้ตลอดทั้งปี 
2) น้ านมโคมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
3) คนไทยบริโภคนมเพ่ิมข้ึนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
4) เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มต่อการลงทุน 
5) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนม (Hub) ในภูมิภาคอาเซียน 

 
  



103 

 

ยุทธศาสตร์สุกร 
1.วิสัยทัศน์ 

“การผลิตได้มาตรฐาน เพื่ออาหารที่ปลอดภัย สุกรไทยสู่ตลาดโลก” 

2.พันธกิจ 
1) วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปสุกร 
2) ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอุบัติใหม่ 
3) ก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
4) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าปศุสัตว์ 

3.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาการผลิตระดับฟาร์ม ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ และจัดการมลภาวะที่

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2) พัฒนาตลาดสุกร สถานที่จ าหน่ายซากสุกรในตลาดสดในประเทศให้ถูกสุขอนามัย 
3) ปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสุกรภายในประเทศ สถานที่ช าแหละตัดแต่งซากสุกรทั้งในโรงฆ่า

และนอกโรงฆ่า รวมถึงการขนส่งสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรให้ถูกสุขลักษณะ 
4) ควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุกร 

4.เป้าหมาย 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรของประเทศทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดโรค

ปลอดภัย ส าหรับผู้บริโภค 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์สุกรแบ่งเป็น 3 ประเด็น 
1) การพัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์ 

(1) โครงการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 ส ารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

(2) โครงการพัฒนาระบบฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 การรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (ฟาร์มใหม)่ 
 การติดตามฟาร์มมาตรฐานเพื่อคงสถานภาพเป็นฟาร์มมาตรฐาน 
 ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน 
 พัฒนาบุคลากรตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน 

(3) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 การพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรธรรมชาติในเกษตรกรรายย่อย 
 พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย 

(4) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 พัฒนาระบบควบคุมกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ 
 การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือติดตามและประเมินผลระบบบ าบัดน้ าเสียฟาร์มสุกร

ส าหรับโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออก 
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 การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้จากก๊าซชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์ 
จ านวน 3 ขนาด 

(5) โครงการจัดท าเขตปลอดโรค FMD ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
(6) โครงการป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรคระบาดในสุกร 
(7) โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรปลอดโรคส าหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
(8) โครงการพัฒนาฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สุกรและฟาร์มเครือข่ายขยายพันธุ์สุกร 

2) การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ การขนส่ง และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(1) โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วยโครงการย่อย 

 การเร่งรัดพัฒนาโรงฆ่าสุกรให้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) 
 การปรับปรุงโรงฆ่าสุกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (ฆจส.2) ให้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย 
 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้การรับรองตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสุกร : 

GMP 
 การเฝ้าระวังโรคสุกรทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสัตว์โดยเทคนิคทางพยาธิ

วิทยา ประกอบด้วย 
o การเฝ้าระวังโรคสุกรทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสัตว์โดยเทคนิคทาง

พยาธิวิทยา 
o การเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนจากสุกรในโรงฆ่า 

(2) โครงการพัฒนาการขนส่ง ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 พัฒนาการขนส่งสุกรและเนื้อสุกร 

(3) โครงการพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และอาหารศึกษา ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) 
 ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษา (Food  Education) 
 การตรวจผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร 

o การตรวจโรค Trichinellosis ในสุกรทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร 

(4) โครงการปรับปรุงกฎหมาย 
3) มาตรฐานปัจจัยการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์ 

(1) โครงการศึกษาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อลดและป้องกันโรคสุกรที่ส าคัญ 
(2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ านมวัวที่ให้ภูมิคุ้มกันถ่ายทอดเฉพาะต่อโรคติดเชื้อที่

ส าคัญในสุกร 
(3) โครงการศึกษาผลของการใช้ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในโรงฆ่าสุกร 
(4) โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในการผลิต

สุกร 
(5) โครงการขยายขอบข่ายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(6) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร HACCP ขั้นพ้ืนฐานให้ผู้ประกอบการ 
(7) โครงการพัฒนาพันธุ์สุกร โดยเทคโนโลยีอณูพันธุศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
(8) โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบสารเบต้าอะโกนิสท์ในสุกร ประกอบด้วยโครงการย่อย 
 การเฝ้าระวังตรวจสอบสารกลุ่มเบ้ต้าอะโกนิสท์ในสุกร 
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(9) โครงการส ารวจเฝ้าระวังและลดการติดเชื้อ Streptococcus Suis ในฟาร์มสุกรและ
โรงฆ่า 

(10) โครงการศึกษาการผลิตวัคซีน PRRS ชนิดเชื้อเป็น 
(11) โครงการผลิตน้ าเชื้อและเทคโนโลยีชีวภาพของสุกร 
(12) โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อก่อโรคในสุกร 
(13) โครงการผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์เ พ่ือการทดสอบและการควบคุมโรคสุกรทาง

ห้องปฏิบัติการ 
(14) โครงการส ารวจการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) ในอาหารสัตว์ 
(15) โครงการชันสูตรและเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 

 การศึกษาภาวะโรคในสุกร และโรคอุบัติซ้ า อุบัติใหม่ ในประเทศไทย 
 พัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคในสุกร โรค

อุบัติซ้ า อุบัติใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
 เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโมเลกุล(Molecular epidemiology) ของโรคในสุกร 
 พัฒนาวิธีการชันสูตรโรคในสุกร 

6.ผลประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับ 
1) การผลิตสุกรในประเทศพัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการที่ดี ในระดับฟาร์ม ไม่น้อย

กว่า 10,000 ฟาร์ม และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทุกแห่งได้มาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก 

2) โรงฆ่าสุกรภายในประเทศทุกแห่งต้องได้รับใบอนุญาต 
3) สถานที่จ าหน่ายซากสุกร 900 แห่ง พัฒนาให้สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัยในการบริโภค 

รวมถึงการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
4) การขนส่งได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐานร้อยละ 100 
5) การส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 4 เป็น ร้อยละ 8 และรักษาระดับ

รายได้มูลค่าทางเศรษฐกิจการผลิตสุกรไม่ต่ ากว่าปีละ 93,000 ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ 
1.วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าของโลกในการผลิตและส่งออกเนื้อไก่รวมถึ งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” 

2.พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดแผนการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

เหมาะสม 
2) พัฒนาการผลิต อบรมให้ความรู้ ทักษะการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง และใช้เวชภัณฑ์ได้

เหมาะสม 
3) ตรวจรับรองระบบฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ และพัฒนาระบบคอมพาร์ทเมนต์ให้เป็น

ที่ยอมรับของนานาประเทศ 
4) การควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 
5) วิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 
6) พัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการตรวจสอบ รับรองระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก และ

ผลิตภัณฑ์ 
7) ก ากับดูแลโรงฆ่า/ช าแหละ สนับสนุนให้มีการจัดการขนส่งซากเนื้อไก่สด และสถานที่

จ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
8) พัฒนาแลผลักดันระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกให้เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า 
9) พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกให้มีความหลากหลายเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

10) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก 

3.วัตถุประสงค ์
1) มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐาน

ข้อตกลง ทางการค้า และมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และค านึงถึงสุขภาพที่ดีของ
ผู้บริโภค 

2) ผลิตอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างได้มาตรฐานทางด้านสุขอนามัย 
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค 

3) เพ่ิมมูลค่าการตลาดโดยเพ่ิมสัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าอาหารพร้อมบริโภค แบรนด์ 
และการบรรจุภัณฑ์ของไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ของปริมาณส่งออกเนื้อไก่แปรรูปทั้งหมด 

4) พัฒนากระบวนการผลิตทั้งวงจรให้มีความเข้มแข็ง 
5) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 10 

4.เป้าหมาย 
1) รักษาความป็นผู้น าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และอาหารพร้อมบริโภคอันดับ 1 ของโลก ที่

ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 
2) เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดเนื้อไก ่

5.กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ 4 กลยุทธ์ 
1) พัฒนาคุณภาพการผลิต 

 ปรับปรุงระบบการเลี้ยงฟาร์ม เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน GAP 
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 ปรับปรุงโรงฆ่า/แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกภายในประเทศให้ได้มาตรฐาน GMP 
 ตรวจสอบและควบคุมการผลิตในโรงฆ่า/แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพ่ือการส่งออกให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2) เพิ่มศักยภาพการตลาด 

 ตลาดภายในประเทศ : พัฒนาการวางจ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดค้าปลีก (ตลาดสด) ให้
ถูกหลักสุขอนามัย 

 ตลาดส่งออก : รักษาตลาดคู่ค้าเดิม และขยายตลาดใหม่ 
3) สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค 

 ระบบตรวจติดตามและระบบตรวจสอบย้อนกลับได้มาตรฐาน 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ/เวลาจริง 
 การให้บริการภาครัฐ : ระบบการตรวจสอบวิเคราะห์ การวินิจฉัยชันสูตรโรค การ

ควบคุมโรค 
 ระบบการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 การประชาสัมพันธ์และอาหารศึกษา (Food education) 

4) สร้างนวัตกรรม 
 พัฒนาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ สารเสริมธรรมชาติ และสมุนไพร 
 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาระบบ Logistic เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค และการผลิตชีวภัณฑ์ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม สินค้าใหม่ สร้างแบรนด์สินค้าเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

และสวัสดิภาพสัตว์ 
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ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ 
1.วิสัยทัศน์ 

“ผลิตไข่ไก่ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน” 

2.พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดแผนการผลิตที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
2) พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน แข่งขันได้ 
3) เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันก าจัดโรค 
4) ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ มาตรฐานโรงฟักไข่ไก่ มาตรฐานโรงคัดไข่ 

มาตรฐานไข่ไก ่
5) วิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 
6) พัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการผู้ตรวจสอบ รับรองระบบมาตรฐานการผลิต 
7) สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

3.วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเพ่ิมการบริโภคและขยายตลาดไข่ไก่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2) เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
3) สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภค 

4.เป้าหมาย 
1) เพ่ือเพ่ิมอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทย (200 ฟอง/คน/ปีในปี 2559) และขยายการส่งออก

ไข่ไก่แปรรูปเพ่ิมขึ้น (ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้ชัดเจน โดย
ด าเนินการสอบถามผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง แล้วน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป) 

2) เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ท้ังผู้เลี้ยงรายย่อย และผู้เลี้ยงรายใหญ่ 
3) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในด้านคุณภาพและมาตรฐานไข่ไก่ให้แก่ผู้บริโภค 

5.กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ไก่ไข่ 3 กลยุทธ์ 
การก าหนดยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงจากยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ. 2553-2557 โดยการ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม ได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์ไข่ไก่ ปี 
2555-2559 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้ง
ระบบและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมการบริโภคและขยายตลาดส่งออกไข่ไก ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าไข่ไก่ 
ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์นี้ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญในด้านการ

เพ่ิมปริมาณการบริโภคและขยายการส่งออกไข่ไก่แปรรูป เนื่องจากการผลิตได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และ
การสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
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1) เพิ่มการบริโภคและขยายตลาดส่งออกไข่ไก่ 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือเพ่ิมการรองรับผลผลิตไข่ไก่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
(2) เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด 
เป้าหมาย 
(1) เพ่ิมอัตราการบริโภคจาก 178 ฟอง/คน/ปี ในปี 2554 เป็น 200 ฟอง/คน/ปี ภายในปี 2559 
(2) เพ่ิมการส่งออกจากไข่ไก่สดเป็นไข่ไก่แปรรูป 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ มี 4 มาตรการ 
(1) รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณการบริโภคไข่ไก่ของ

ประชากรในประเทศให้มากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนต าบล และกรมประชาสัมพันธ์ ในการสร้าง
ความเข้าใจถึงองค์ความรู้ และคุณประโยชน์ของไข่ไก่ 

(2) พัฒนาระบบตลาดไข่ไก่เพ่ือรองรับผลผลิตไข่ไก่แปรรูป เพ่ือเพ่ิมแหล่งรองรับผลผลิตไข่ไก่ของ
ไทยโดยเฉพาะไข่ไก่แปรรูปในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 

(3) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณการบริโภคไข่ไก่ เพ่ือสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้คุณประโยชน์ 
และโภชนาการของไข่ไก่ ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางในการเผยแพร่ที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน มีเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ 
และสารอาหารทีไ่ด้รับจาก บริโภคไขไก่ในเมนูอาหารต่างๆ 

(4) วิจัยและพัฒนาแปรรูปไข่ไก่เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางตลาดไข่
ไก่ ในการใช้ประโยชน์จากไข่ไก่ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมเบเกอรี่ 
อุตสาหกรรมอาการแปรรูป อุตสาหกรรมน้ าสลัด การท าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง โดยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือท าให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและพ่ึงตนเองได ้
(2) เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่มีศักยภาพในการแข่งขันได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันและ

อนาคตที่จะมีการเปิดเสรีทางการค้าโลกท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
(3) เพ่ือให้มีการพัฒนาปัจจัยการผลิตได้แก่ พันธุ์สัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ใช้ในการผลิตไข่ไก่ไ ด้

อย่างเหมาะสม 
เป้าหมาย 
(1) ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสนับสนุนการเพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนรวมกลุ่มเพ่ือ

ดูแลอุตสาหกรรมไข่ไก่ท้ังระบบ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(2) เพ่ือให้สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นแล้ว เป็นกองทุนประกันความเสี่ยงและ

สนับสนุนการพัฒนาไก่ไข่ท้ังระบบ 
(3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูปไข่ไก่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับตลาดไข่ไก่

แปรรูปทั้งในประเทศและส่งออก 
(4) ลดต้นทุนการผลิต โดยการวิจัยพัฒนาพันธุ์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทน 
(5) ให้มีระเบียนหรือกฎหมายเพื่อก ากับดูแลการเลี้ยงไข่ไก่ท้ังระบบ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ มี 3 มาตรการ 
(1) สร้างหลักประกันความเสี่ยงในการเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและสร้างความมั่นคงใน

อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาไก่ไข่ทั้งระบบ โดยอาศัยกองทุนเพ่ือเป็นหลักประกันความ
เสี่ยง ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นแล้วโดยสมาคมพัฒนาธุรกิจไข่ไก่ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการในลักษณะพ่ึงตนเอง โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาธุรกิจไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสมคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ในการก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ข้อ เสนอแนะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
โดยรวม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาโดยลดการพ่ึงพาจากภาครัฐ นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมการรับรองผลผลิต
ไข่ไก่ให้มีความมั่นคงในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปไข่ไก่เพ่ิมข้ึน 

(2) พัฒนาการวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัย
พัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ของประเทศและหาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

(3) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และการบังคับใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการก ากับดูแลผู้เลี้ยงไก่
ไข่ทั้งระบบและป้องกันปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึ งมีการก าหนดให้มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ 

3) สร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าไข่ไก่ 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือควบคุมการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยง การจัดการฟาร์มที่ถูกหลักสุขลักษณะและได้

มาตรฐานเป็นสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
(2) เพ่ือให้มีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพหรือตราสัญลักษณ์ (brand name) ในการรับรอง

คุณภาพไข่ไก่เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 
เป้าหมาย 
(1) ให้ฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ได้เข้าสู่มาตรฐานให้ได้ร้อยละ 100 ของจ านวนฟาร์มทั้งหมดภายใน

ปี 2555 
(2) ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยตรวจสอบสารตกค้าง ตรวจรับรองคุณภาพอาหารสัตว์และ

ตรวจสอบเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ 
(3) ให้มีการเฝ้าระวังและป้องกัน เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อโรคสัตว์ตามยุทธศาสตร์ไข้หวัดนก 
(4) ให้มีการพัฒนาระบบตลาดไข่ไกเ่พ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาด้านคุณภาพ 
(5) ให้หน่วยงานรับรองคุณภาพไข่ไก่เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และจัดท าระบบการ

ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ส าหรับสินค้าไข่ไก ่
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ มี 3 มาตรการ 
(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น โดย

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ระดับเชิงพาณิชย์ให้มีการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ส่วนเกษตรกรรายย่อยให้มีการเลี้ยง
และจัดการฟาร์มท่ีสะอาดถูกหลักสุขอนามัย และสามารถป้องกันโรคได้ 

(2) เข้มงวดการบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และสารตกค้าง เพ่ือให้มีการใช้
อาหารที่มีคุณภาพ และลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงไก่ไข่ โดยเข้มงวดการบังคับใช้ตามระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) ตรวจรับรองคุณภาพไข่ไก่ และมาตรฐานโรงคัดไข่ โดยมีหน่วยงานกลางในการให้การรับรอง
คุณภาพของไข่ไก่เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมทั้งการพัฒนา
ระบบตลาดไข่ไก่ เช่น ในการก าหนดน้ าหนักฟองไข่ไก่ให้เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและคุ้มครองผู้บริโภค 
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ยุทธศาสตร์ควายไทย 
1.วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาการผลิต เสริมสร้างวิถีชีวิตผู้เลี้ยงควาย อย่างยั่งยืน” 

2.พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบการผลิตควายไทยเข้าสู่ระบบธุรกิจการค้า 
2) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร มีการอนุรักษ์และพัฒนาควายอย่างยั่งยืน 
3) เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตควายของเกษตรกร 
4) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ ประโยชน์ของการเลี้ยงควายให้สาธารณชนรับรู้อย่างทั่วถึง

และต่อเนื่อง 
5) ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
6) สร้างความตระหนักถึงคุณค่า แก่เกษตรกรและเยาวชนในการพัฒนาการเลี้ยงควาย 
7) บูรณาการกับหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาควาย เป็นการประสานความ

ร่วมมือแบบพหุภาคี 

3.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีการเลี้ยงควายเพิ่มขึ้น 
2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เลี้ยงควาย 
3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตควายของเกษตรกร 
4) สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงควายในการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีการเลี้ยงควายเพ่ิมขึ้นปีละ 100 

กลุ่ม 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควายในกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี 

4.เป้าหมาย 
1) สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงควายในการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีการเลี้ยงเพ่ิมข้ึนปีละ 100 กลุ่ม 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงควายในกลุ่มท่ีได้รับการส่งเสริมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี 
3) ส่งออกควายไปต่างประเทศ  ปีละ 2,000 ตัว 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์ควายไทย 
1) การยกระดับการผลิตควายไทยสู่การค้า มี 2 กลยุทธ์ 
(1) กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตควายไทยเป็นธุรกิจส่งเสริมการตลาดและการแปรรูป 

 สนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สามารถควบคุมปริมาณ
การผลิต และท าหน้าที่ด้านการตลาดแทนสมาชิก เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองด้าน
การตลาด โดยสร้างเครือข่ายระบบการผลิตให้เชื่อมโยงกับระบบการตลาด 

 จดทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย และจัดตั้งศูนย์สารสนเทศควาย เพ่ือให้ทราบข้อมูล
ด้านการผลิตและความต้องการของตลาดควาย 

 สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางควายไทยเพ่ือการส่งออก เพ่ือควบคุมปริมาณและ
คุณภาพการส่งออก รวมทั้งกระตุ้นการเลี้ยงควายในประเทศให้สูงขึ้น 

 ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตควายเนื้อ ควายพันธุ์ดีเพ่ือการส่งออก โดยร่วมมือกับ
สถาบันการเงิน เป็นโครงการดอกเบี้ยต่ ามีระยะเวลาส่งช าระเงินต้นและดอกเบี้ย
สอดคล้องกับการให้ผลผลิตของควายแม่พันธุ์  
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 สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากควายเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 ประชาสัมพันธ์คุณภาพที่ดีของเนื้อควายเพื่อให้เกิดการยอมรับในการบริโภคและราคา

ที่เหมาะสมตามความเป็นจริง 
 ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบัติ เ พ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสั ตว์ให้

เอ้ืออ านวยต่อระบบการตลาด 
(2) กลยุทธ์การอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับควาย  ด้านการ

อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยฯ มีมาตรการและกลไกการด าเนินงานโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เลี้ยง
ควาย ให้มีแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควายไทยอย่างยั่งยืนเพื่อคงฐานแม่พันธุ์ในการผลิตลูก ดังนี้ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการลี้ยงควายอย่าง
ยั่งยืน โดย 

1) สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควาย 
2) จัดกระบวนกานเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร 
3) สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกร น าไปบริหารจัดการพัฒนาการ

เลี้ยงควายตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มที่ได้ร่วมกันคิดจากการท าเวทีชุมชน 
4) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มต้นแบบ 

 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในทุกระดับ โดยจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และ
พัฒนาควายไทยในทุกหมู่บ้านหรือต าบลที่มีศักยภาพเหมาะสม 

 การสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับควาย 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาควายไทย สู่บุคคลทั่วไป และเยาวชนรุ่นหลัง 
1) บรรจุหลักสูตรการเลี้ยงควาย ในระบบการศึกษาทุกระดับชั้น พร้อมจัดท าสื่อ

มัลติมีเดียสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน 
2) จัดตั้งโรงเรียนศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องควายในชุมชน เป็นการศึกษานอก

ระบบในแหล่งที่เหมาะสม 
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของควาย 
 ส่งเสริมการอนุรักษ์เครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้กับควาย 
 จัดงานควายแห่งชาติประจ าปี โดยจัดประกวดในระดับพ้ืนที่อย่างกว้างขวางแล้วน ามา

แข่งขันในระดับชาติเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและคนทั่วไปตระหนักถึง
ความส าคัญในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยที่ได้ชื่อว่า
เป็นควายปลักท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

 สงวนรักษาแม่พันธุ์ควาย โดย 
1) ให้มีการก ากับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย และลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง 

โดยเฉพาะการฆ่าควายอุ้มท้องและควายเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ เพ่ือรักษาแม่พันธุ์
ไว้ขยายพันธุ์ 

2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมควายพันธุ์พ้ืนเมืองและไม่
บริโภคลูกควายในท้อง 

2) การอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย มี 2 กลยุทธ์ 
(1) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควายไทยสนับสนุนการผลิตเป็นการค้าและการ

อนุรักษ์ โดยมีมาตรการและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
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 ด้านการปรับปรุงพันธุ์ สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ควายของเกษตรกรโดยสร้าง
เครือข่ายจัดหาพ่อควายพันธุ์ดีสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายและกระจายควาย
พันธุ์ดีโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมมากข้ึน 

 ด าเนินโครงการขยายควายพันธุ์ดีโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให้สามารถสนับสนุน
การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทันกับความต้องการที่สูงขึ้น 

 ด้านอาหารสัตว์ สนับสนุนการใช้พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี   และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเป็นอาหารควายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยให้
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ปลูก/ผลิต/จ าหน่าย 

 ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์  ก าหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านสุขภาพสัตว์  เพ่ือ
ป้องกันโรคพยาธิ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตควาย รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบ วินิจฉัยโรคสัตว์ในห้องปฏิบัติการ 

(2) กลยุทธ์การศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการผลิตควายไทยเป็นการค้าและการอนุรักษ์ 
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม มีมาตรการและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 

 ศึกษาวิจัยเร่งด่วน ได้แก่ 
1) การศึกษาวิจัยการใช้แรงงานควายในระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และ

ประโยชน์อื่นๆ จากควาย 
2) การศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาด 
3) การศึกษาวิจัยระบบการฆ่าและการแปรรูปเนื้อและหนังควายเพ่ือท าผลิตภัณฑ์

ชนิดต่างๆ 
4) การศึกษาวิจัยด้านคุณค่า และมูลค่าของควายไทย 
5) การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงควาย 
6) การศึกษาวิจัยการแปรรูปเนื้อและหนังควายเพื่อท าผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ 

 ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ 
 ศึกษาวิจัยหรือพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ อาหารสัตว์ โรคสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการต่างๆ 
เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

1) การศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศควาย 
2) การศึกษาวิจัยและการใช้สมุนไพรที่ใช้กับควาย 

 ถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัยสู่เกษตรกร 
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ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง 
1.วิสัยทัศน์ 

“ไก่พ้ืนเมือง มรดกไทย มรดกโลก” 

2.พันธกิจ 
1) อนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองอย่างยั่งยืน 
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
3) จัดท ามาตรฐานการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรรายย่อย 
4) วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
6) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรคระบาดสัตว์ปีก 
7) ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายให้สอดคล้อง 
8) ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมการตลาดไก่พ้ืนเมือง 

3.วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้มีการผลิตไก่พ้ืนเมืองอย่างมั่นคงและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน 
2) เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมีความเข้มแข็ง 
3) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
4) เพ่ือพัฒนาการผลิตไก่พ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์ไก่พ้ืนเมืองให้ได้มาตรฐานปลอดภัย 
5) เพ่ือให้มีศูนย์เรียนรู้และแสดงภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
6) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 

4.เป้าหมาย 
การผลิตไก่พ้ืนเมืองมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สนับสนุนความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง 
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการผลิต 

(1) กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ 
 สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้รวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 การรับรองสายพันธุ์และจดสิทธิบัตรพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 
 จัดกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร 
 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มต้นแบบ 
 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บุคคลทั่วไป 
 สนับสนุนการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ในระดับชุมชน 
 ให้มีศูนย์เรียนรู้และแสดงภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

(2) กลยุทธ์ด้านการผลิต 
 จัดท ามาตรฐานการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรรายย่อย 
 ส่งเสริมการผลิตให้มีความสอดคล้องผสมผสานและเก้ือกูลกันและกัน 
 การให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ก าหนดให้มีแหล่งผลิต และจัดตั้งศูนย์เครือข่ายกระจายพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 

(3) กลยุทธ์ด้านการศึกษาวิจัย 
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 วิจัยอนุรักษ์สายพันธุ์ไทยดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ 
 วิจัยสูตรอาหารที่เหมาะสมตามพ้ืนที่ 
 วิจัยเทคนิคการลี้ยงที่มีผลตอบแทนสูงสุด และวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับเกษตร

รายย่อย 
 วิจัยการผลิตไก่อินทรีย์ 
 วิจัยแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ 
 วิจัยการแปรรูปที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
 วิจัยความต้องการตลาดและต้นทุนการผลิต 
 วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(4) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศไก่พ้ืนเมือง 
 ปรับปรุงหรือแก้ไข ระเบียบ กฎหมาย และธรรมนูญชุมชน 
 จัดตั้งกองทุนความร่วมมือประกันความเสียหาย 
 การสร้างเครือข่ายและองค์กรเกษตรกรและพัฒนาระบบการประสานงาน 

2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการควบคุมป้องกันโรค 
(1) กลยุทธ์ด้านการควบคุมป้องกันโรค 

 ปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้สามารถป้องกันโรคได้ 
 พัฒนาเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
 การจัดท าหมู่บ้านปลอดโรคสัตว์ปีก 
 ส่งเสริมสุขภาพโดยการรณรงค์ฉีดวัคซีน กระจายวัคซีนให้เพียงพอและทันเวลา 
 มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ด้านป้องกันควบคุมโรคสู่การปฏิบัติจริง 
 พัฒนาการควบคุมเคลื่อนย้าย 
 การพัฒนามาตรการควบคุมโรค 
 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค 

(2) กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
 วิจัยระดับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด 
 วิจัยการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันโรค 
 วิจัยปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาของโรคในไก่พ้ืนเมือง 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด 
(1) กลยุทธ์ด้านการตลาด 

 พัฒนาการฆ่าและช าแหละไก่พ้ืนเมืองให้ถูกสุขอนามัย 
 ผลักดันโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน (สพส.) 
 การแปรรูปที่เหมาะสมเพ่ือเป็นสินค้า OTOP ในแต่ละพ้ืนที่โดยการสร้างตรา

สินค้า 
 จัดงานไก่พ้ืนเมืองแห่งชาติ สนามประลองไก่ ประมูลไก่ 
 ส่งเสริมให้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยว 
 พัฒนาตลาดไก่พ้ืนเมืองทั้งในและต่างประเทศ (สสส.) 
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ยุทธศาสตร์เป็ดไล่ทุ่ง 
1.วิสัยทัศน์ 

“เป็ดไล่ทุ่ง วิถไีทยที่พอเพียง สู่ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ” 

2.พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งให้มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาล และการควบคุมป้องกันโรค 
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่าย และชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 
3) ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเป็นจริง 
4) วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
5) ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรคระบาดสัตว์ 
6) ส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดเป็ดไล่ทุ่งของกลุ่มเกษตรกร 

3.วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ระบบการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งและผลิตไข่เป็นอาชีพที่ยั่งยืน 
2) เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งมีความเข้มแข็ง 
3) เพ่ือพัฒนาการผลิตเป็ดไล่ทุ่งและผลิตภัณฑ์เป็ดไล่ทุ่งให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
4) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายตลาด 
5) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ความม่ันคงด้านอาหาร 

4.เป้าหมาย 
ระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งและไข่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์เป็ดไล่ทุ่ง 

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการผลิต 
(1) กลยุทธ์ด้านการผลิต 

 ปรับระบบการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งให้มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาล และพัฒนาเข้าสู่
ระบบฟาร์ม 

 ส่งเสริมการผลิตเป็ดไล่ทุ่งให้มีการผสมผสานและเก้ือกูลกัน 
 การให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 พัฒนาศูนย์รวมไข่เป็ดและโรงฟักไข่มาตรฐาน GMP 

(2) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือลงทะเบียนเกษตรกรเป็ดไล่ทุ่ง โรงฟักไข่ ศูนย์

รวมไข่ แผนที่แหล่งผลิต ปริมาณการผลิต 
 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็ดไล่ทุ่ง สร้างเครือข่าย สหกรณ์ หรือ

รัฐวิสาหกิจชุมชน 
 ปรับปรุงธรรมนูญชุมชน หรือแก้ไขกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
 จัดตั้งกองทุนความร่วมมือประกันสัตว์ปีก 

(3) กลยุทธ์ด้านการศึกษาวิจัย 
 วิจัยอนุรักษ์สายพันธุ์ไทยดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพท้องที่ 
 วิจัยสูตรอาหารที่เหมาะสมกับท้องที ่
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 วิจัยระบบการเลี้ยงที่มีผลตอบแทนสูงสุด และเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรายย่อย 

 วิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ 
 วิจัยผลิตภัณฑ์เป็ดไล่ทุ่งและการแปรรูปที่เหมาะสม 
 วิจัยความต้องการตลาดและต้นทุนการผลิต 
 วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการควบคุมป้องกันโรค 
1) กลยุทธ์ด้านการควบคุมป้องกันโรค 

 พัฒนาและสร้างเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันโรคในพ้ืนที่ที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 
 ส่งเสริมฝูงเป็ดไล่ทุ่งปลอดโรคสัตว์ปีก 
 ปรับปรุงการควบคุมและวิธีเคลื่อนย้ายฝูงเป็ดไล่ทุ่ง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายเชื้อโรค ด้วยธรรมนูญชุมชน 
 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านป้องกันควบคุมโรคสู่การปฏิบัติจริง 
 การส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง 

2) กลยุทธ์ด้านวิจัย 
 วิจัยระดับภูมิคุ้มโรคท่ีตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด 
 วิจัยการใช้สมุนไพร เพ่ือเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค 
 วิจัยปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาในแหล่งเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 

3) ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด 
1) กลยุทธ์ด้านการตลาด 

 พัฒนาการฆ่าและช าแหละเป็ดไล่ทุ่งให้ถูกสุขอนามัย 
 ผลักดันโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน 
 การแปรรูปที่เหมาะสมเพ่ือเป็นสินค้า OTOP ในแต่ละพ้ืนที่โดยการสร้างตรา

สินค้า 
 ส่งเสริมการจัดงานประกวดไข่ และผลิตภัณฑ์เป็ดไล่ทุ่งประจ าปี (สสส.) 
 ส่งเสริมการขยายตลาดในประเทศ (สสส.) 
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ยุทธศาสตร์แพะ 
1.วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคและพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมฮาลาลเพ่ือการส่งออก” 

2.พันธกิจ 
1) เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแพะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแพะ 
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่าย และชมรมผู้เลี้ยงแพะ 
3) พัฒนาและเพ่ิมจ านวนฟาร์มแพะมาตรฐานและโรงฆ่าแพะมาตรฐานให้มากขึ้น 
4) ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะภายในประเทศให้มากขึ้น 
5) ส่งเสริมการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะและพันธุ์แพะที่มีความปลอดภัยทางอาหารและสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
6) พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ 
7) เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑ์จากแพะและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด 
8) ประสานความร่วมมือทางด้านการผลิต แปรรูปและการตลาดของสินค้าฮาลาลในพ้ืนที่ภูมิภาค 

และระหว่างประเทศ กับหน่วยงานของ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงการต่างประเทศ 

9) เพ่ือศึกษาศักยภาพการผลิต และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิต 

3.วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 
2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณแพะและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออก 
3) เพ่ือส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาดสินค้าฮาลาล 
4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
5) เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 

4.เป้าหมาย 
1) ประชากรแพะของประเทศเพ่ิมข้ึนปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
2) มีเครือข่ายหรือชมรมผู้เลี้ยงแพะประจ าจังหวัดไม่ต่ ากว่า 30 จังหวัด 
3) มีฟาร์มแพะที่ผ่านการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐานจ านวน 450 แห่ง 
4) ให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส 1,000 แห่ง และฟาร์มปลอดโรค CAE 400 แห่ง 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์แพะ 
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอได้มาตรฐานและปลอดภัย 
3) การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาดสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

6.ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีต้นทุนการผลิตที่

เหมาะสม 
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2) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแพะที่เกษตรกรผลิตได้มีเสถียรภาพด้านราคา และตลาดรองรับได้
ตลอดป ี

3) มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตแพะมีจ านวนหลากหลายชนิดเพิ่มตามข้ึน 
4) องค์กรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์แกะ 
1.วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแกะ เพื่อเพ่ิมปริมาณและคุณภาพสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ” 

2.พันธกิจ 
1) เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแกะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแกะ  
2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่าย และชมรมผู้เลี้ยงแกะ 
3) พัฒนาและเพ่ิมจ านวนฟาร์มแกะมาตรฐานและโรงฆ่าแกะมาตรฐานให้มากขึ้น 
4) ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแกะภายในประเทศให้มากขึ้น 
5) การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
6) พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ 
7) เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑ์จากแกะและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด 
8) ประสานความร่วมมือทางด้านการผลิต แปรรูปและการตลาดในพ้ืนที่ภูมิภาค และระหว่าง

ประเทศ กับหน่วยงานของ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

3.วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 
2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณแกะและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออก 
3) เพ่ือส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด 
4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
5) เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแกะและผลิตภัณฑ์แกะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 

4.เป้าหมาย 
1) ประชากรแกะของประเทศเพ่ิมข้ึนปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
2) มีเครือข่ายหรือชมรมผู้เลี้ยงแกะประจ าจังหวัดไม่ต่ ากว่า 10 จังหวัด 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์แกะ 
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอได้มาตรฐานและปลอดภัย 
3) การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด 

6.ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะมีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีต้นทุนการผลิตที่

เหมาะสม 
2) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแกะที่เกษตรกรผลิตได้มีเสถียรภาพด้านราคา และตลาดรองรับได้

ตลอดป ี
3) มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตแกะมีจ านวนหลากหลายชนิดเพิ่มตามข้ึน 
4) องค์กรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า 
 

5.1  บทน า 

กรอบทิศทางในการจัดท าแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ .ศ.2556–2565 โดย     
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับนี้ ได้อาศัยแนวนโยบายและหลักการของกรอบนโยบายพ้ืนฐาน
ของรัฐ ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สาระส าคัญแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่กล่าวถึงแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ที่ยึดหลัก“ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบน
ทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
สถานการณ์บริบทโลกใหม่ในทศวรรษหน้า สถานการณ์บริบทประเทศไทยใหม่ในทศวรรษหน้า สถานการณ์
ผลกระทบของ AEC ต่อไทยและการปศุสัตว์ไทย เป็นต้น เป็นแนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดข้อวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กิจกรรม แผนงาน โครงการรวมทั้งก าหนดตารางเวลาที่สอดประสานกัน เพ่ือให้การจัดท า
แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้าสามารถด าเนินการได้อย่างมีระบบ ระเบียบ แบบแผน และ
บูรณาการ ซึ่งมีข้ันตอนโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้วยการทบทวนปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การปศุสัตว์ไทย บริบทโลกและประเทศในทศวรรษหน้า แนวนโยบายของประเทศและแผนพัฒนา
ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ 

2) การวิเคราะห์ SWOT ของการปศุสัตว์ไทย เพ่ือประเมินหา จุดแข็ง/จุดควรปรับปรุง โอกาส/        
ภัยคุกคาม 

3) การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทด้านการ    
ปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเกิด
จากการวิเคราะห์ SWOT พร้อมทั้งกิจกรรมและแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ 

4) การสอบถามความเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับการปศุสัตว์ไทยและกระบวนการปศุสัตว์ไทยทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยการสนทนากลุ่มจ านวน 2 วันในวันที่ 14–15 สิงหาคม 2555 ณ สถาบัน 
บัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 วันในวันที่ 20–24 สิงหาคม 2555 
ณ โรงแรม ทีเค พาเลช 

5) ยกร่างแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 
6) การขอความเห็นชอบร่างแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 จาก

ผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 วัน ในวันที่ 11 กันยายน 
2555 ณ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7) การขอความเห็นชอบร่างแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 จาก
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน      
1 วัน ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ 
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8) แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้าพ.ศ.2556–2565 ฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามความ
เห็นชอบ 

9) การก าหนดแผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการ ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนของการบริหารแผน 
โดยก าหนดระยะเวลาของแผนงานรวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

10) การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยใน
ทศวรรษหน้าของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการก าหนดงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปศุสัตว์ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า 

5.2  ลักษณะส าคัญของแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า 

1) เป็นแผนที่มุ่งเน้นในการปศุสัตว์ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพร้อมประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าบูรณาการกับกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายของรัฐ 

2) เป็นแผนที่ยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการปศุสัตว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) และแผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมแผนพัฒนาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

3) เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริของโครงการหลวงสู่ประชาชน 

4) เป็นแผนพัฒนาแบบองค์รวมที่เน้นการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ 

5) เป็นแผนที่มุ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกิจกรรมปกติของหน่วยงานภาครัฐโดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและประชาชน โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นหน่วยงานหลักในพ้ืนที่และเน้นการพัฒนาบนฐานการวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อย ปัญหา อุปสรรค โอกาส ศักยภาพและความพร้อมของกรมปศุสัตว์ ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และ
ประเทศ 
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5.3  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 

วิสัยทัศน์ 

“การปศุสัตว์ไทยยั่งยืน กา้วไกลในตลาดโลก” 

พันธกิจ 

1) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกร รักษาไว้ซึ่งเกษตรกรรายเดิม ส่งเสริมการเกิดเกษตรกร
รายใหม่ สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่า เทียม และพัฒนาฐานการผลิตให้เข้มแข็ง มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้
แนวคิดความม่ันคงด้านอาหาร และฐานการผลิตอาหารของโลก 

2) พัฒนาศักยภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนการสร้าง
งานวิจัย และน าความรู้ที่ได้มาใช้เพ่ือการพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน
ศักยภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานสากล เน้นการเชื่อมโยงความรู้ทั้ง
กระบวนการตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์สัตว์ไปจนถึงการพาณิชย์ 

3) เสริมสร้างความมั่นคงทางการตลาด สร้างความมั่นคงทางการค้า เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ด้วย
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปรับโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเข้มแข็งในคลัสเตอร์ (Cluster) ทั้งภายในห่วงโซ่การผลิตและความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตราสินค้า (Branding) เพ่ิมพ้ืนที่ทางการตลาด 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทุกตลาด 

4) บูรณาการความร่วมมือ ภายในและภายนอกประเทศของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงานทางด้าน
การปศุสัตว์ไทย เชื่อมโยง เกื้อหนุน และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายหลัก 

1) ให้สังคมอยู่ดีมีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ให้มีความม่ันคงทางด้านอาชีพ 
2) โครงสร้างการผลิตได้มาตรฐาน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ภูมิปัญญา ต่อยอด

นวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการ ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตมีความเข้มแข็ง
สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งคลัสเตอร์ (Cluster) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3) การตลาดในเชิงพาณิชย์มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในทุกตลาด ผลิตภัณฑ์ด้านการปศุสัตว์ไทย
มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของตลาดภายในและความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มตลาดเดิม พร้อมแสวงหาตลาดใหม่ 

4) มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ จากความร่วมมือจากภายในและภายนอกประเทศ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐรวมไปถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการ มีนวัตกรรมใหม่ มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถยกระดับ
ปศุสัตว์ไทยได้ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 1) จ านวนของทรัพยากรมนุษย์ (เช่น เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ เป็นต้น) ใน
ภาคการปศุสัตว์ไทยเพ่ิมข้ึน 

 2) จ านวนหลักสูตรการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการปศุสัตว์ไทยที่ถูกพัฒนาหรือ
แผนพัฒนาบุคลากรภาคการปศุสัตว์ไทยที่มีการจัดท าข้ึน 

 3) จ านวนผลิตภัณฑ์ (นวัตกรรม) ด้านการปศุสัตว์ไทยที่มีความหลากหลายมากข้ึน  
 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์มากขึ้น (พันธุ์

สัตว์ พันธุกรรมสัตว์ รายชนิดสัตว์) ที่เพ่ิมข้ึน  
 5) ปริมาณและมูลค่าการบริโภคอาหาร ผลผลิตและสินค้าปศุสัตว์ไทยภายในประเทศที่

เพ่ิมข้ึน 

 6) ปริมาณและมูลค่าการส่งออกอาหาร ผลผลิตและสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่เพ่ิมข้ึน 

 7) มูลค่าและสัดส่วน GDP ของอาหารและผลผลิตจากกระบวนการการปศุสัตว์ไทยที่เพ่ิมข้ึน  
 8) ส่วนแบ่งตลาดโลกของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยเพ่ิมขึ้น สัดส่วนการค้ากับอาเซียน 

และตลาดนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
 9) ระดับความสมดุลของอุปสงค์ (demand) และ อุปทาน (supply) ของสินค้าการ ปศุสัตว์ไทย

และระดับความเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ 

 10) คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคการปศุสัตว์ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 

 11) จ านวนและขนาดภาคี/เครือข่ายคลัสเตอร์ความร่วมมือที่(เข้มแข็ง)เพ่ิมข้ึน 

 12) มีองค์การศูนย์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ไทยแห่งชาติหรือฐานข้อมูลความรู้ด้านการปศุสัตว์
ไทยเกิดขึ้น 

 13) จ านวนองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ไทยที่ได้รับการจัดเก็บและที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

เชิงคุณภาพ 14) ระดับความสุข ความมั่นคงในอาชีพ สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทรัพยากร
มนุษย์ (เช่น เกษตรกร ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ผู้บริ โภค เป็นต้น) ในภาคการปศุสัตว์
ไทย  

 15) ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการผลิตอาหารและสินค้าการปศุสัตว์ไทย
และกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

 16) ระดับความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพ โปร่งใสเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย ตรวจสอบได้ของการ
บริหารจัดการภาครัฐด้านการปศุสัตว์ไทย 

 17) ระดับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอยู่ดีมีสุข 
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ยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ไทย พ.ศ.2556–2565 

การวางกรอบยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 มุ่งการ
พัฒนาทรัพยากรและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปศุสัตว์ไทยอย่างรอบด้านเพ่ือความสมดุล ยั่งยืนและก้าวไกลของ
การปศุสัตว์ไทยในตลาดโลก โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความอยู่ดีมีสุข
ของชุมชน ประชาชนและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ไทย จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา        
5 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรภาคการปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตบนพื้นฐานของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการปศุสัตว์ไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความม่ันคงทางการตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

ภาพที่ 5.1  ยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ไทย พ.ศ.2556–2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรภาคการปศุสัตว์ 
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา กับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในเชิงบูรณาการในทุกมิติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาคการปศุสัตว์ในทุกมิติ พร้อมกับการ
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) และการขยายตัวของ
เศรษฐกิจภูมิภาคและโลก ยกระดับการท างานของโครงข่ายคลัสเตอร์ (Cluster) ให้สอดคล้อง เป็นระบบ มีการ
ประสานงานที่ดี และได้มาตรฐาน ตลอดจนมุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับอาชีพเกษตรกร สนับสนุน

“การปศุสัตว์ไทยยั่งยืน 
ก้าวไกลในตลาดโลก” 

1) สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ

บุคลากรภาคการ
ปศุสัตว์ 

2) ส่งเสริมการ
เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตบนพื้นฐาน
ของนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ 

3) ส่งเสริมการ
วิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการปศุ

สัตว์ไทย 

4) สร้างความ
มั่นคงทางการ

ตลาด 

5) บูรณาการ
ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้ง

ภายในและ
ภายนอกประเทศ 
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การสร้างคุณค่า และความส าคัญของอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ไทย เพ่ือก่อเกิดเกษตรกรรายใหม่ และ
รักษาไว้ซึ่งเกษตรกรรายเดิม ส่งถ่ายความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ให้ความส าคัญกับการสร้างฐานความรู้ บนพ้ืนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการ
พ่ึงพาตนเองได้ เผชิญปัจจัยเสี่ยงอย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตบนพื้นฐานของนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 

บูรณาการระบบการผลิตและโครงสร้างการผลิตด้านการปศุสัตว์ไทย ให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่การผลิต ภายใต้การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ โดยค านึงถึงความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาค พร้อมทั้งรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไป
กับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคการค้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการปศุสัตว์ไทย 
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ เพ่ือเป็นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงพาณิชย์

และกระบวนการผลิต โดยให้ความส าคัญและส่งเสริมการวิจัยของเหล่านักวิชาการภายในประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพ่ือการสรรค์สร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี เอ้ือต่อการพัฒนาและ
ยกระดับการปศุสัตว์ไทย รวมทั้งสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความม่ันคงทางการตลาด 
สนับสนุนความต้องการสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการปศุสัตว์ของตลาดภายใน ควบคู่ไปกับการสร้าง

ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และมุ่งรักษาระดับราคาภายในให้มีเสถียรภาพ พร้อมกับส่งเสริมการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศคู่ค้าสินค้าปศุสัตว์ที่มีอยู่เดิม ควบคู่ไปกับการแสวงหาพ้ืนที่ทางการตลาด
ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือ การเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ที่เอ้ือต่อการท าการค้าระหว่างกัน ตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ รวมถึงแสวงหาโอกาส จากการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และความร่วมมือทางการค้าในภูมิภาคทั้ง ASEAN+3 และ 
ASEAN+6 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง ทบวง กรม กอง เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ทั้งภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งคลัสเตอร์ (Cluster) ของการปศุ
สัตว์ ตั้งแต่กระบวนการในภาคการผลิตทั้งหมด ไปสู่ขั้นของการแปรรูป และสุดท้ายที่การค้าในเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปศุสัตว์ไทย ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันทั้งกระบวนการ 
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บทท่ี 6 

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 
 

6.1  บทน า 

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานราชการของกรมปศุสัตว์ ภายใต้สังกัด กระทรงเกษตรและสหกรณ์ แห่งรัฐบาล
ไทย มีการท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน และกรอบในการด าเนินงานที่สอดรับกับทิศทางของ
แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556–2565) ตลอดจนเป็นแผนแห่งการเตรียมความ
พร้อมขององค์กรในการมุ่งสู่ความเป็นสากล 

ทัง้นี้ แผนยุทธ์ฯ ฉบับนี้ ได้ยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เน้น “คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา” 
และ “สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ” ด้วยกรอบความมุ่งมั่นแห่งการเป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาการปศุ
สัตว์ของภูมิภาค พร้อมเสริมสร้างศักยภาพของการแข่งขันในมิติของอาเซียน และเวทีการค้าโลก ภายใต้มูลเหตุ
ดังกล่าว และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดท าแผนยุทธ์ฯ ฉบับนี้ของกรม จึงได้อาศัยแนวนโยบาย
แห่งรัฐบาลไทย ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์บริบทโลก บริบทประเทศไทย การเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ผนวกเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขั้นตอนโดยสังเขป ในการจัดท าแผนยุทธ์ฯ ฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้วยการทบทวนปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
กรมปศุสัตว์ 

2) การวิเคราะห์ SWOT ของกรมปศุสัตว์ เพื่อประเมินหาจุดแข็ง/จุดควรปรับปรุง โอกาส/ภัยคุกคาม 
3) การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์           

พ.ศ.2556–2560 ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ SWOT 
พร้อมทั้งกิจกรรมและแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ 

4) การสอบถามความเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับการปศุสัตว์ไทยและกระบวนการปศุสัตว์ไทยทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยการสนทนากลุ่มจ านวน 2 วันในวันที่ 14–15 สิงหาคม 2555 ณ สถาบัน 
บัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 วัน ในวันที่ 20–24 สิงหาคม 2555 
ณ โรงแรม ทีเค พาเลช  

5) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 
6) การขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 จากผู้บริหารระดับสูงของ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 วัน ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

7) การขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 จากผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 วัน ในวันที่             
19 กันยายน 2555 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ 

8) แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 ฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามความเห็นชอบ 
9) การก าหนดแผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการ ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนของการบริหารแผน 

โดยก าหนดระยะเวลาของแผนงานรวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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10) การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์          
พ.ศ.2556–2565 ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการก าหนดงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปศุสัตว์ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า 

6.2  ลักษณะส าคัญ 
1) เป็นแผนยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศ ภายใต้การด าเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของกรมปศุสัตว์ และการ
บริการที่ครบวงจร ภายใต้บทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ 

2) มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ด้วยศักยภาพการผลักดันของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนมุ่ง
เชื่อมโยงการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ตลอดทั้งคลัสเตอร์ (Cluster) การปศุสัตว์ไทย โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ข้าราชการ บนฐานประเด็นการพัฒนา
องค์การอย่างยั่งยืน 

3) เป็นแผนที่ยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการปศุสัตว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) และแผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทด้านการ   
ปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 พร้อมแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์มา
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

4) เป็นแผนพัฒนาแบบองค์รวม เน้นการพัฒนาบนฐานการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค 
โอกาส ศักยภาพและความพร้อมของกรมปศุสัตว์ โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาหน่วยงานรัฐ 

6.3  วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” 

พันธกิจ 

1) เสริมสร้างการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตว์ไทยให้ได้มาตรฐาน 
มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปัจจัยเสี่ยง และก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างคุณค่า ความส าคัญในอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ปรับโครงสร้างการผลิต เน้นการ
พ่ึงพาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีพเกษตรกร 

2) ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ 
ควบคู่กับการก ากับดูแลมาตรฐานการผลิตให้มีความน่าเชื่อถือ ตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า และตาม
หลักมาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยความคิดสร้างสรรค์ เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการ
แข่งขัน ก ากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการผลิตให้ไดปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ครบวงจร เข้าถึงง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบุคลากรในเครือข่ายของการปศุสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

4) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปัญญา และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นฐานแห่งศูนย์กลางแหล่งความรู้ มุ่งสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร 
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ผู้ประกอบการ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย์ และอ่ืนๆ 
ได้อย่างยั่งยืน 

5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว์ ด้วยกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบให้ได้มาตรฐานสากล 
และความร่วมมือกับต่างประเทศ 

เป้าหมายหลัก 

1) ทรัพยากรมนุษย์ในกรมปศุสัตว์และกระบวนการการปศุสัตว์ไทยมีศักยภาพสมรรถนะเข้มแข็งได้
มาตรฐาน พร้อมทั้งมีจ านวนเพียงพอ เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงจากความ
ร่วมมือทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economics Community: AEC) รวมทั้งมีความมั่นคงในอาชีพ วิชาชีพ ภูมิใจและพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่บุคลากรกรมปศุสัตว์ เกษตรกร ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์และการปศุสัตว์ไทย  

2) ระบบการผลิตปศุสัตว์ไทยทุกช่วงห่วงโซ่การผลิต มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า มีความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) สามารถรับมือกับเงื่อนไขทางการค้า มาตรการกีดกันทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ มีการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศ และความต้องการของ
ตลาดภายนอกประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการป้องกันโรคและระบบที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบและมาตรฐานสากล แข่งขันได้ทุกตลาดอย่างยั่งยืน  

3) มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วน ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง และมีการด าเนินงานเชื่อมโยงกัน
อย่างบูรณาการ การบริหารจัดการภาครัฐด้านการปศุสัตว์ไทยมีความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพในการ
ให้บริการ รวมทั้ง มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับให้ผู้รับบริการ คือ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

4) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ไทย ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ทางการปศุสัตว์ไทยที่
เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการปศุสัตว์ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

5) มีบทบาทในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว์ที่ชัดเจนมากขึ้น ด้วยเงื่อนไขข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลต่างๆ รวมทั้งข้อบัญญัติในความตกลงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
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ค่านิยมหลักของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 

“I
2
-SMART” 

I : Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรม 

I : Integration บูรณาการการท างาน 

S : Standard มีมาตรฐาน 

M : Mastery ท างานอย่างมืออาชีพ 

A : Agility คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

R : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
T : Teamwork มุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 

การวางกรอบยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 มุ่งการพัฒนากรมปศุสัตว์
ให้เข้มแข็งทุกด้านอย่างสมดุล บรรลุการเป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลกอย่าง
แท้จริง เตรียมพร้อมต่อยอดการพัฒนาให้ยั่งยืน ก้าวไกล เหมาะส าหรับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรน า
ขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก ของช่วงปี พ.ศ.2561–2565 ต่อไปในแผนยุทธศาสตร์หน้า 

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 จึงประกอบไปด้วยการ
พัฒนา 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข้งในทุกมิติให้แก่บุคลากรของภาครัฐ และเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ทั้งด้าน

การผลิต การแปรรูป ตลอดจนในเชิงพาณิชย์ เพ่ือพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงจากข้อตกลง
ระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community: AEC) ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา กับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมในเชิงบูรณาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับการท างานของบุคลากรภาครัฐ ไปสู่
สังคมแห่งการวิจัย พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ให้บริการเกษตรอย่างเป็นธรรม เข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ด้วยการเห็นคุณค่าของอาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้อย่างสมดุล 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตัวชี้วัด 
1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานสมรรถนะ 
2) จ านวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
3) ร้อยละของระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
4) ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้ประกอบการในการได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคลากรด้านการ

ปศุสัตว์ 
5) ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกรมปศุสัตว์ 
6) ร้อยละของระดับความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร 
7) ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
8) ระดับความม่ันคงในอาชีพและวิชาชีพ/ระดับรายได้ของเกษตรกร 
9) จ านวนเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด 
พัฒนาและปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตการปศุสัตว์ ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากล ตรงตาม

เงื่อนไขประเทศคู่ค้า รวมไปถึงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน (ASEAN) ในการพัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ ในทุกมิติอย่างครบวงจร ควบคุมและ
ก ากับการใช้สารเคมี ยารักษาโรค โดยค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พร้อมปรับโครงสร้างการ
ผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน สนับสนุนให้การผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ภายในประเทศ และความต้องการของตลาดภายนอกประเทศ สร้างเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
เงื่อนไขทางการค้า มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล
เป็นส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
1) จ านวนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
2) จ านวนสินค้าปศุสัตว์ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ร้อยละของคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4) จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละความส าเร็จในการผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
7) ระดับความส าเร็จในการควบคุมโรค 
8) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
9) จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 

10) จ านวนความส าเร็จโครงการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
11) จ านวนความหลากหลายทางพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
12) ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และตลาดคู่ค้า อาเซียน และโลก (วัดจากยอดการส่งออกที่

เพ่ิมข้ึน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการให้บริการ

ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ การจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย และง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลด้าน
การผลิต การวิจัย พัฒนา ข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม บริการต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านการพาณิชย์ตลอดจน
การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์เกิด
ประสิทธิผล พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับให้ผู้รับบริการ คือ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และสนับสนุนการสรรค์สร้างสินค้าด้านการปศุ
สัตว์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ยกระดับสินค้าด้านการปศุสัตว์ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
1) จ านวนกระบวนการที่ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่สั้นลง 
2) ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
3) ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ร้อยละจ านวนโครงการที่มีการจัดท าฐานข้อมูล 
5) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



132 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน 
แสวงหาโอกาสจากการร่วมมือด้านการปศุสัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) จากศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่เดิม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการผลิต องค์ความรู้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น
จากการเป็นประชาคมอาเซียน เพ่ือขึ้นสู่การเป็นผู้น าด้านการปศุสัตว์ของอาเซียนสู่ตลาดโลก 

ตัวชี้วัด 
1) จ านวนองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ 
2) จ านวนโครงการความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3) จ านวนบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4) จ านวนกิจกรรมการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความ
ทันสมัย ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้องค์กรด้านการปศุสัตว์ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม
ต่างๆ และสามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปศุสัตว์ได้ 

ตัวชี้วัด 
1) จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
2) จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
3) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการวิจัยได้ตามแผน 
4) จ านวนองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ที่จัดเก็บและถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
5) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
6) ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ 
7) ระดับความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี 
8) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับจากผู้ปฎิบัติไปสู่ผู้ก ากับดูแล 
มุ่งสร้างความพร้อมของกรมปศุสัตว์ในทุกมิติ เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นฝ่ายก ากับดูแลที่

ได้มาตรฐาน ด้วยความรู้ ความเข้าใจตามหลักวิชาการ และองค์ความรู้ของผู้ปฎิบัติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งปรับ
โครงสร้างขององค์กรให้สอดรับกับบทบาทที่เปลี่ยนไป ตอบสนองเป้าประสงค์ สามารถเข้าถึงหัวใจหลักใน
กระบวนการท างาน และผลลัพธ์ของเงื่อนไข ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หลักสากล เงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า 
ทั้งภายในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการเปิดเสรีในรูปแบบต่างๆ เป็นส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
1) จ านวนโครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านบทบาทการก ากับดูแล 
2) ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อบทบาทการก ากับดูแลขององค์กร 
3) ร้อยละของการลดจ านวนภารกิจที่ไมใชภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ 
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บทท่ี 7 

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 
 

7.1  บทน า 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับนี้ ได้ยึดกรอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทิศทางการขับเคลื่อนภาค
ปศุสัตว์ของโลก แนวคิดการลดใช้พลังงาน กรอบแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ที่เน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ทุกระดับ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความทั่วถึงอย่างบูรณาการ มีภูมิคุ้มกัน พ่ึงพาตนเองได้ และทันต่อสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า ตลอดจนสอดคล้องกับแผนแม่บทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทด้าน
การปศุสัตว์ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2570 และการ
ปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ปี พ.ศ.2558 
เป็นต้น 

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 เป็นเสมือนเข็มทิศของกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย ทันสมัยต่อสถานการณ์การปศุสัตว์โลก สะท้อนบทบาทของกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมศักยภาพของกรมปศุสัตว์ได้เต็มที่ ในขั้นตอนของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มี
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์ SWOT ของกรมปศุสัตว์ เพื่อประเมินหาจุดแข็ง/จุดควรปรับปรุง โอกาส/ภัยคุกคาม 
2) ทบทวนแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของการปศุสัตว์โลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอก กรอบการพัฒนาประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ 
3) การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–

2560 ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ SWOT พร้อมทั้ง
กิจกรรมและแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ 

4) การสอบถามความเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปศุสัตว์ไทยและกระบวนการปศุสัตว์ไทยทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยการสนทนากลุ่มจ านวน 2 วันในวันที่ 14–15 สิงหาคม 2555 ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 วันในวันที่ 20–24 สิงหาคม 2555 
ณ โรงแรม ทีเค พาเลช 

5) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 
6) การขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 จากผู้บริหารระดับสูงของ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 วัน ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

7) แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 ฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามความเห็นชอบ 
8) การก าหนดแผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการ ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนของการบริหารแผน 

โดยก าหนดระยะเวลาของแผนงานรวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
9) การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์          

พ.ศ.2561–2565 ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
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ปฏิบัติงาน และแนวทางการก าหนดงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปศุสัตว์ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า 

7.2  ลักษณะส าคัญ 

1) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และการเสริมสร้างประสิทธิภาพกรมปศุสัตว์อย่างบูรณาการให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ทิศทางการปศุสัตว์โลก ภายใต้บทบาทหน้าที่ท่ีแท้จริงตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์ 
โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้าราชการ บนฐานประเด็นการพัฒนา
องค์การอย่างยั่งยืน สมดุล มีภูมิคุ้มกัน และมีความสุข 

2) กรอบแนวคิดของแผน ยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการปศุสัตว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) แผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทด้านการ
ปศุสัตว์ไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2556–2565 พร้อมแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์มา
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

3) เป็นแผนแห่งการยกระดับบทบาทของกรมปศุสัตว์ไปพร้อมกับการพัฒนาแบบองค์รวม ที่เน้นการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานรัฐ 

4) เป็นแผนที่ตระหนักถึงพลังแห่งการเรียนรู้ และพลังของการเชื่อมโยงองค์กรภายใน และระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมุ่งสร้างความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดทั้งคลัสเตอร์ของการปศุสัตว์ไทย 

 

7.3  วิสัยทัศน์ และแผนยทุธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรน าขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก” 

พันธกิจ 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในกระบวนการปศุสัตว์ไทยให้เกิดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในระดับสากล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัจจัยเสี่ยง เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการปศุสัตว์ที่ส าคัญทั้งในภูมิภาคอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก 
ขณะเดียวกันเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้และสามารถต่อยอดเพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 

2) พัฒนาศักยภาพทางการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน เกิดความเป็นอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของปศุสัตว์ ไทยที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชี วภาพ 
(Biotechnology) รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในการ
พัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ ควบคู่กับการสร้างตราสินค้า (Branding) เพ่ือให้เกิด
การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) และมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับสินค้าปศุสัตว์  

3) เป็นผู้น าและศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ การวิจัย พัฒนาการปศุสัตว์ และ
ฐานข้อมูลด้านการปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน (ASEAN) ทั้งการพัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์  
การผลิต สุขภาพสัตว์ การควบคุมโรคระบาด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์ 
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4) มุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการเป็นผู้ก าหนดทิศทางในด้านปศุสัตว์และเป็นฝ่ายก ากับ
ควบคุมดูแล (Regulator) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ครอบคลุมกิจกรรมด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึงเป็นระบบและมาตรฐานยิ่งขึ้น 

เป้าหมายหลัก 

1) เป็นผู้น าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านปศุสัตว์สู่สากล โดยการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการปศุ
สัตว์ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล จากการผนวกองค์ความรู้กับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของ
บุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้โดดเด่นในประชาคมอาเซียนและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเวทีโลก 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรด้านการปศุสัตว์สามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้ จากการต่อยอด
องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ือพัฒนาไปสู่ระบบฟาร์มที่มีมาตรฐานและส่งเสริมเพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2) ศักยภาพด้านการผลิตได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ ควบคู่กับการสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์
ไทย เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิถี
และความเป็นไทย 

3) เป็นศูนย์กลางด้านการปศุสัตว์ในอาเซียน โดยผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้มีความพร้อม 
สามารถเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการปศุสัตว์ในอาเซียน ทั้งด้านองค์ความรู้ งานวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม บุคลากร ศูนย์บริการด้านการปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้า 
โดยเฉพาะฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ของอาเซียน เพ่ือเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการปศุสัตว์
ในอาเซียนพร้อมกับน าพาการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก 

4) ปรับลดบทบาทของกรมปศุสัตว์จากผู้ปฏิบัติไปสู่บทบาทของการก ากับดูแลและตรวจสอบในเงื่อนไข 
กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อตกลงทางการค้าของคู่ค้าต่างๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการออก
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบด้านการปศุสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ค่านิยมหลักของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 

“I
2
-SMART” 

I : Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรม 

I : Integration บูรณาการการท างาน 

S : Standard มีมาตรฐาน 

M : Mastery ท างานอย่างมืออาชีพ 

A : Agility คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

R : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
T : Teamwork มุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561–2565 

การวางกรอบยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ในทศวรรษหน้า พ .ศ.2561–2565 เป็น
ยุทธศาสตร์ต่อยอดการพัฒนา จากแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560 โดยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 
มุ่งยกระดับการพัฒนากรมปศุสัตว์ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์แห่งแผน 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กรมปศุสัตว์ “เป็นองค์กรน าขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก” อย่างแท้จริง 
แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2561–2565 จึงประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา       
7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่ระดับสากล 
มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล จากพ้ืนฐานองค์

ความรู้ที่มีอยู่เดิมการคิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการปศุ
สัตว์ให้โดดเด่นในประชาคมอาเซียนและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเวทีโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 
มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรด้านการปศุสัตว์สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สร้างความแข็งแรงให้เกษตรกร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ อันจะ
เป็นรากฐานส าคัญน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ไปสู่
ระบบฟาร์ม เพ่ือสร้างผลผลิตที่เพียงพอตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
แนวทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่ นคงทาง
อาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตให้สมดุลยั่งยืน 
ยกระดับโครงสร้างการผลิตด้านการปศุสัตว์ของประเทศ ต่อยอดการพัฒนากระบวนการผลิต ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปรับฐานการผลิตให้สามารถรองรับกับโอกาส
ทางการค้าที่ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ภายใต้การมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ การควบคุมโรคระบาด ร่วมกับสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN) 
และประเทศในภูมิภาค ทั้ง ASEAN+3, ASEAN+6 อย่างบูรณาการ และยกระดับการปศุสัตว์ของไทยให้ได้
มาตรฐานสากลในทุกมิติ ตลอดจนสร้างความสมดุลความร่วมมือ และแสวงหาโอกาสจากการเป็นหนึ่งใน
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ได้อย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสินค้าปศุสัตว ์
ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านการปศุสัตว์ให้มีความโดดเด่น แสดงออกถึงความเป็นไทย 

พร้อมน าจุดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเป็น
ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต ด้วยกระบวนการเชื่อมโยงชีวภาพในประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่
กับการสร้างตราสินค้า (Branding) เพ่ือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าปศุสัตว์ไทย เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ในภูมิภาค 
พัฒนาความร่วมมือจากการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในทุกมิติอย่างเข้มแข็ง พร้อมบูรณาการ

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย พัฒนา ความร่วมมือด้านการพัฒนากับการแสวงหาประโยชน์ จากการเป็น
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ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) อย่างสมดุล โดยยึด
เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันเป็นส าคัญ ตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ASEAN+3 
ASEAN+6 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และพร้อมเป็น
เป็นองค์กรน าขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืนของอาเซียนสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ของอาเซียน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทันสมัย เหมาะสมต่อการ

น าไปใช้พัฒนาการปศุสัตว์ โดยความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน (ASEAN) พร้อมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและมีความเป็นสากล รวมถึง
การเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเทคโนโลยี และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ของอาเซียนในทุกด้าน เพ่ือให้ทุก
ประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN) สามารถเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวก และรวดเร็ว 
น าไปสู่ความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของการปศุสัตว์ไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 มุ่งเน้นบทบาทการเป็นฝ่ายก ากับดูแล 
ปรับลดบทบาทของกรมปศุสัตว์จากผู้ปฏิบัติไปสู่บทบาทของการก ากับดูแลและตรวจสอบในเงื่อนไข 

กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อตกลงทางการค้าของคู่ค้าต่างๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการออกมาตรการต่างๆ 
ในการก ากับตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ  และ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดภายในและภายนอกประเทศได ้
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง”การจัดท าแม่บทกรมปศุสัตว์ของประเทศไทย” 

ณ ห้องประชุม 1009 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.30น. 

 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/บริษัท E-mail 

1 นส.ลินจง ศิวรังสรรค ์ หจก.โกวาอินดัสเตรียล - 
2 นายวิจิตร ครูปัญญามาตย์ บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด(มหาชน) VICHIT@NUTRIX.CO.TH 
3 นายสุชาติ ภูษณะดิลก บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด - 
4 น.สพ.ประสิทธิ์ ศรีอุทารวงค์ บริษัท แอนเท็ค จ ากัด Antech2006_thailand@hotmail.com 
5 นายมานิต นาอุดม โรงฆ่าสัตว์นาอุดม - 
6 นายวีระ กสานติกุล นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Veera.cg@hotmail.com 

7 นายเสถียรปรีชา สุรชัยธนวัฒน์ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว
จ ากัด 

- 

8 พ.อ.เลียบ จันทร์สุขโข กสข.สทพ.บก.ทสส. Liabe_Chans4kk5@hotmail.com 
9 นายสิทธิพร บุรณนัฏ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ thaibeef@yahoo.com 
10 นายสุนทร นิคมรัตน์ นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย - 
11 นายเสน่ห์ นัยเนตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ - 
12 นางหยาดพิรุน ฐานะกิจขจร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 

จ ากัด 
- 

13 ยางกุลกันยา ปรีชายุทธ - 
14 นางอุบลวัลคุ์ สัตตะรุจาวงษ์ บริษัท มาร์สเพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
- 

15 น.สพ.มงคล แม้นมาลัย - 
16 อรสิริ เสมรสุต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด - 
17 น.ส.ณัฏฐมญ ประกอบ 

บริษัทพัทยาฟู้ด 
- 

18 วิพิชญ์ ไชยศรีสงคาม  
19 นายรักเกียรติ เดชอุดม บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จ ากัด 
Lukkiat_lf@hotmail.com 

2o นายยนตร์ค า เลาทสินนุรักษ์ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

yonkam@sherwood.co.th 

21 นายชยานนท์ กฤตยาเชวง บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด CHAYANON@BETAGRO.COM 
22 นายนพพร อเนกบุณ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร 

จ ากัด 
NOPPORN13@GMAIL.COM 

23 นิจรินทร์ วงษ์วัฒนกุล บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จ ากัด - 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/บริษัท E-mail 

24 น.ส.ฟารีน่า มหะริม บริศัท จอมทองจ ากัด fareena@chomthana.com 
25 น.ส.วรรณภา เชน 

บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จ ากัด 
WAANIPACA@HOTMAIL.COM 

26 นายวีระศักดิ์ ขิติเสรี V-Thiti@hotmail.com 
27 นายทวีศักดิ์ กิตติอุดมธรรม สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพ่ือการส่งออก - 
28 น.ส.มลฤดี ค่าตน ศรีพัท จอมธนา  
29 ธัญญามิศา จิตวงษ์ 

เอกชัย (tesco) 

 
30 ชนิตา พรหมวัฒนกุล  
31 ศรินทิพย์ นิมมานวัฒนกุล  
32 ลัดดา เงินประเสริฐ  
33 สกาว บุญเกิดมา  
34 ประวีร์รัชน์ อัมวรคุณ  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 13.00-18.00น. 

ณ. โรงแรม ทีเค พาเลช ห้องนนทรี ชั้น1 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  
2 นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
3 น.ส.แสงรัตน์ ครุฑสนธ์ (แทน) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
4 นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ปศุสัตว์เขต1  
5 นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต3  
6 นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต ปศุสัตว์เขต4  
7 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต5  
8 นายพรชัย ช านาญพูด ปศุสัตว์เขต6  
9 นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์เขต8  
10 น.ส.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต9  
11 นายไพโรจน์ ธ ารงโอภาส ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
12 นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
13 นางสุภาพร จ๋วงพานิช (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
14 นายกมล ริมคีรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์  
15 นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  
16 นายสุนทร รัตนจ ารูญ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  
17 นายธีระศักดิ์ ค าทองสุก (แทน) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
18 นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้อ านวยการกองปศุสัตว์ต่างประเทศ  
19 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม  
20 นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
21 นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพ  
22 นายธนโชค พงษ์ชวลิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 20 สิงหาคม เวลา 08.30-21.00น. 

ณ. โรงแรม ทีเค พาเลช ห้องนนทรี ชั้น1 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  
2 นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
3 นายอยุทธ์ หรินทรานท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
4 น.ส.แสงรัตน์ ครุฑสนธ์ (แทน) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
5 นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ปศุสัตว์เขต1  
6 นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต2  
7 นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต3  
8 นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต ปศุสัตว์เขต4  
9 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต5  
10 นายพรชัย ช านาญพูด ปศุสัตว์เขต6  
11 นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์เขต8  
12 น.ส.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต9  
13 นายไพโรจน์ ธ ารงโอภาส ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
14 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  
15 นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
16 น.ส.พัชราภรณ์ แก้วน้ าใส (แทน) ผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์  
17 นางสุภาพร จ๋วงพานิช (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
18 นายกมล ริมคีรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์  
19 นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  
20 นายสุนทร รัตนจ ารูญ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  
21 นายธีระศักดิ์ ค าทองสุก (แทน) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
22 นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
23 นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้อ านวยการกองปศุสัตว์ต่างประเทศ  
24 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม  
25 นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพ  
26 นายธนโชค พงษ์ชวลิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 09.00-21.00น. 

ณ. โรงแรม ทีเค พาเลช ห้องนนทรี ชั้น1 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 น.ส.แสงรัตน์ ครุฑสนธ์ (แทน) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
2 นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ปศุสัตว์เขต1  
3 นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต ปศุสัตว์เขต4  
4 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต5  
5 นายพรชัย ช านาญพูด ปศุสัตว์เขต6  
6 นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์เขต8  
7 น.ส.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต9  
8 นายไพโรจน์ ธ ารงโอภาส ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
9 นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
10 นางสุภาพร จ๋วงพานิช (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
11 นายกมล ริมคีรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์  
12 นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  
13 นายสุนทร รัตนจ ารูญ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  
14 นายธีระศักดิ์ ค าทองสุก (แทน) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
15 นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้อ านวยการกองปศุสัตว์ต่างประเทศ  
16 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม  
17 นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพ  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00-21.00น. 

ณ โรงแรม ทีเค พาเลช ห้องนนทรี ชั้น1 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย วิทยากร wewatpun@gmail.com 
2 ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ วิทยากร tlaiprakobsup@hotmail.com 
3 รศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ วิทยากร chayakrita@gmail.com 
4 ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ วิทยากร Pro.satityapong@gmail.com 
5 ดร.สมนัฎฐา ภาควิหก ผู้ช่วยวิทยากร natjunga@hotmail.com 
6 น.ส.อุทุมพร สุขเกษม ผู้ช่วยวิทยากร Nunoi2001@hotmail.com 
7 น.ส.กานต์ปพิมพ์ อัตถเจตน์ ผู้ช่วยวิทยากร karnpaphim@gmail.com 
8 น.ส.จุฑามาศ บุญประเสริฐยิ่ง ผู้ช่วยวิทยากร Jutamart.j@gmail.com 
9 น.ส.กุลกัญญา สมสงวน ผู้ช่วยวิทยากร kunkanya-

nun@hotmail.co.th 
10 น.ส.ฉัตรกุล พงษ์ธรรม ผู้ช่วยวิทยากร Hoshi_2312@hotmail.com 
11 นางนพวรรณ ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์  
12 นายสว่าง อังกุโร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมโคนม  
13 น.ส.จุรีรัตน์ แสนโภชน ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม  
14 นายปัญญา ธรรมศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนา

สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก 
 

15 นางกัญยา อาษายุทธ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
16 นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ นักวิชาการสัตบาลช านาญการพิเศษ  
17 จ.อ.อติพล บ ารุงพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
18 นายสุรจิตร ผลสวัสดิ์ (แทน) สัตวแพทย์อาวุโส  
19 นายวชิระ เสือบัว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
20 นายเทวิน แสวงสิน สัตวแพทย์อาวุโส  
21 นายสมัย ศรีหาญ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
22 นายพิภพ เพียวิเศษ สัตวแพทย์อาวุโส  
23 นายจเร หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
24 นายพืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
25 นายธรรมนูญ ทองสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
26 นายธวัช พุ่มนาค นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
27 นายกัฐพร ภู่เพชร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
28 นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
29 นายสมพร จันทระ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส  
30 นายบรรเทิง ทิพย์มนเฑียร นักวิชาการสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
31 นายสมพล เรืองส าราญ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
32 นายธีรนนต์ พลยุทธ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
33 นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
34 นางตวาทอง นิจฉิมาศิริ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
35 นายสมภพ จิตตประไพ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
36 นางธรรมวรรณ หนุนโสต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
37 นายสุทธิพร พิริยายน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
38 นายอัตพงษ์ นาคะปักษิณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
39 นายรัตน์ ฉายารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
40 นายไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 
 

41 นายนิกร สางห้วยไพร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ  
42 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
43 น.ส.เยาวลักษณ์ เลไพจิตร นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
44 นางธนิดา หรินทรานนท์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
45 นายอารักษ์ ชัยกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
46 นายธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
47 น.ส.อรวิมล แก้วเกลี้ยง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
48 นายอัศวิน สายเชื้อ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
49 นายประยูร ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
50 นายธานี ภาคอุทัย เศรษฐกรช านาญการพิเศษ  
51 นายวัชรพล โชติยะปุตตะ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
52 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ผอ.ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์  
53 นายปรีชา จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ  
54 นายกฤติคุณ แจ้งสุทิมล นิติกรช านาญการพิเศษ  
55 น.ส.อิสราภรณ์ ชัยมโน นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
56 นายไพจิตร เค้ากล้า นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
57 นายชุมพล บุญรอด นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
58 นางรัฐฐา ธ ารงโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
59 น.ส.มนวิภา จารุตามระ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
60 นายสมชาย วงศ์สมุทร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
61 นายป้วน คงทน นักจัดกรงานทั่วไปช านาญการ  
62 นางวาสินี พุกจินดา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
63 นายฉัตรพณ ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ  
64 น.ส.ภัทธิรา มิตรน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
65 น.ส.เกศินี บุญเสิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
66 น.ส.นวพร ศรีนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
67 น.ส.นิรมล อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
68 น.ส.จารุพร ค าโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
69 นายณัฐพล ชาธิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
70 น.ส.ขนิษฐา วรมาล ี พนักงานพิมพ์ดีด  
71 นายจตุรงค์ จริยะนธวัชช์ ผอ.ศนท.ขก. Jaturong_jj@yahoo.com 
72 น.ส.สธิิดา อ่อนสองชั้น นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
73 นายเปี่ยม ทาสวัสดิ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
74 นายวิทยา สังข์ทอง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
75 ว่าที่ร้อยตรี นิธิพล กันตะ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
76 นางพิไล กรัมภลัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
77 นายประจักร หว่าเกตุ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
78 นายสมาร์ท บุญขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00-21.00น. 

ณ โรงแรม ทีเค พาเลช ห้องนนทรี ชั้น1 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ วิทยากร - 
2 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย วิทยากร wewatpun@gmail.com 
3 ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ วิทยากร tlaiprakobsup@hotmail.com 
4 ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ วิทยากร Pro.satityapong@gmail.com 
5 ดร.สมนัฎฐา ภาควิหก ผู้ช่วยวิทยากร natjunga@hotmail.com 
6 น.ส.อุทุมพร สุขเกษม ผู้ช่วยวิทยากร Nunoi2001@hotmail.com 
7 น.ส.กานต์ปพิมพ์ อัตถเจตน์ ผู้ช่วยวิทยากร karnpaphim@gmail.com 
8 น.ส.จุฑามาศ บุญประเสริฐยิ่ง ผู้ช่วยวิทยากร Jutamart.j@gmail.com 
9 น.ส.กุลกัญญา สมสงวน ผู้ช่วยวิทยากร kunkanya-

nun@hotmail.co.th 
10 น.ส.ฉัตรกุล พงษ์ธรรม ผู้ช่วยวิทยากร Hoshi_2312@hotmail.com 
11 นางนพวรรณ ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์  
12 นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ  
13 นายสว่าง อังกุโร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมโคนม  
14 น.ส.จุรีรัตน์ แสนโภชน ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม  
15 นายปัญญา ธรรมศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนา

สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก 
 

16 นางกัญยา อาษายุทธ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
17 นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ นักวิชาการสัตบาลช านาญการพิเศษ  
18 จ.อ.อติพล บ ารุงพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
19 นายสุรจิตร ผลสวัสดิ์ (แทน) สัตวแพทย์อาวุโส  
20 นายวชิระ เสือบัว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
21 นายเทวิน แสวงสิน สัตวแพทย์อาวุโส  
22 นายสมัย ศรีหาญ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
23 นายพิภพ เพียวิเศษ สัตวแพทย์อาวุโส  
24 นายจเร หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
25 นายพืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
26 นายธรรมนูญ ทองสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
27 นายธวัช พุ่มนาค นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
28 นายกัฐพร ภู่เพชร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
29 นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
30 นายสมพร จันทระ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส  
31 นายบรรเทิง ทิพย์มนเฑียร นักวิชาการสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
32 นายสมพล เรืองส าราญ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
33 นายธีรนนต์ พลยุทธ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
34 นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
35 นางตวาทอง นิจฉิมาศิริ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
36 นายสมภพ จิตตประไพ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
37 นางธรรมวรรณ หนุนไชย นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
38 นายสุทธิพร พิริยายน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
39 นายอัตพงษ์ นาคะปักษิณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
40 นายรัตน์ ฉายารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
41 นายไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 
 

42 นายนิกร สางห้วยไพร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ  
43 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
44 น.ส.เยาวลักษณ์ เลไพจิตร นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
45 นายอารักษ์ ชัยกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
46 นายธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
47 น.ส.อรวิมล แก้วเกลี้ยง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
48 นายอัศวิน สายเชื้อ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
49 นายประยูร ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
50 นายวัชรพล โชติยะปุตตะ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
51 นายปรีชา จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ  
52 น.ส.อิสราภรณ์ ชัยมโน นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
53 นายไพจิตร เค้ากล้า นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
54 นายชุมพล บุญรอด นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
55 นางรัฐฐา ธ ารงโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
56 น.ส.มนวิภา จารุตามระ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
57 นายสมชาย วงศ์สมุทร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
58 นายป้วน คงทน นักจัดกรงานทั่วไปช านาญการ  
59 นางวาสินี พุกจินดา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
60 น.ส.ภัทธิรา มิตรน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
61 น.ส.เกศินี บุญเสิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
62 น.ส.นวพร ศรีนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
63 น.ส.นิรมล อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
64 น.ส.จารุพร ค าโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
65 นายณัฐพล ชาธิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
66 นายณัษฐพัชร์ เจียมเจตจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
67 น.ส.ขนิษฐา วรมาล ี พนักงานพิมพ์ดีด  
68 นายจตุรงค์ จริยะนรวิชช์ ผอ.ศนท.ขก. Jaturong_jj@yahoo.com 
69 นายเปี่ยม ทาสวัสดิ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
70 นายวิทยา สังข์ทอง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
71 ว่าที่ร้อยตรี นิธิพล กันตะ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
72 นางพิไล กรัมภลัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
73 นายประจักร หว่าเกตุ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 09.00-16.30น. 

ณ. โรงแรม ทีเค พาเลช ห้องนนทรี ชั้น1 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ วิทยากร - 
2 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย วิทยากร wewatpun@gmail.com 
3 ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ วิทยากร tlaiprakobsup@hotmail.com 
4 ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ วิทยากร Pro.satityapong@gmail.com 
5 ดร.สมนัฎฐา ภาควิหก ผู้ช่วยวิทยากร natjunga@hotmail.com 
6 น.ส.อุทุมพร สุขเกษม ผู้ช่วยวิทยากร Nunoi2001@hotmail.com 
7 น.ส.กานต์ปพิมพ์ อัตถเจตน์ ผู้ช่วยวิทยากร karnpaphim@gmail.com 
8 น.ส.จุฑามาศ บุญประเสริฐยิ่ง ผู้ช่วยวิทยากร Jutamart.j@gmail.com 
9 น.ส.กุลกัญญา สมสงวน ผู้ช่วยวิทยากร kunkanya-

nun@hotmail.co.th 
10 น.ส.ฉัตรกุล พงษ์ธรรม ผู้ช่วยวิทยากร Hoshi_2312@hotmail.com 
11 นางนพวรรณ ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์  
12 นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ  
13 นายสว่าง อังกุโร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมโคนม  
14 น.ส.จุรีรัตน์ แสนโภชน ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม  
15 นายปัญญา ธรรมศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนา

สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก 
 

16 นางกัญยา อาษายุทธ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
17 นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ นักวิชาการสัตบาลช านาญการพิเศษ  
18 จ.อ.อติพล บ ารุงพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
19 นายสุรจิตร ผลสวัสดิ์ (แทน) สัตวแพทย์อาวุโส  
20 นายวชิระ เสือบัว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
21 นายเทวิน แสวงสิน สัตวแพทย์อาวุโส  
22 นายสมัย ศรีหาญ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
23 นายพิภพ เพียวิเศษ สัตวแพทย์อาวุโส  
24 นายจเร หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
25 นายพืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
26 นายธรรมนูญ ทองสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
27 นายธวัช พุ่มนาค นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
28 นายกัฐพร ภู่เพชร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
29 นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
30 นายสมพร จันทระ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส  
31 นายบรรเทิง ทิพย์มนเฑียร นักวิชาการสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
32 นายสมพล เรืองส าราญ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
33 นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
34 นายสมภพ จิตตประไพ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
35 นางธรรมวรรณ หนุนโสต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
36 นายสุทธิพร พิริยายน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
37 นายอัตพงษ์ นาคะปักษิณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
38 นายรัตน์ ฉายารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
39 นายไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 
 

40 นายนิกร สางห้วยไพร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ  
41 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
42 น.ส.เยาวลักษณ์ เลไพจิตร นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
43 นางธนิดา หรินทรานนท์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
44 นายอารักษ์ ชัยกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
45 นายธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
46 น.ส.อรวิมล แก้วเกลี้ยง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
47 นายอัศวิน สายเชื้อ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
48 นายประยูร ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
49 นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
50 นายธานี ภาคอุทัย เศรษฐกรช านาญการพิเศษ  
51 นายวัชรพล โชติยะปุตตะ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
52 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ผอ.ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์  
53 นายปรีชา จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ  
54 นายกฤติคุณ แจ้งสุทิมล นิติกรช านาญการพิเศษ  
55 น.ส.อิสราภรณ์ ชัยมโน นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
56 นายไพจิตร เค้ากล้า นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
57 นายชุมพล บุญรอด นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
58 นางรัฐฐา ธ ารงโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
59 น.ส.มนวิภา จารุตามระ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
60 นายสมชาย วงศ์สมุทร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
61 นายป้วน คงทน นักจัดกรงานทั่วไปช านาญการ  
62 นางวาสินี พุกจินดา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
63 นายฉัตรพณ ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ  
64 น.ส.ภัทธิรา มิตรน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
65 น.ส.เกศินี บุญเสิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
66 น.ส.นวพร ศรีนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
67 น.ส.นิรมล อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
68 น.ส.จารุพร ค าโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
69 นายณัฐพล ชาธิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
70 นายณัษฐพัชร์ เจียมเจตจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
71 น.ส.ขนิษฐา วรมาล ี พนักงานพิมพ์ดีด  
72 นายจตุรงค์ จริยะนธวัชช์ ผอ.ศนท.ขก. Jaturong_jj@yahoo.com 
73 นายเปี่ยม ทาสวัสดิ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
74 นายวิทยา สังข์ทอง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
75 ว่าที่ร้อยตรี นิธิพล กันตะ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
76 นางพิไล กรัมภลัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
76 นายประจักร หว่าเกตุ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
77 นายทนงค์ พัฒนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
78 นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 11 กันยายน เวลา 10.00-17.00น. 

ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ วิทยากร - 
2 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย วิทยากร wewatpun@gmail.com 
3 ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ วิทยากร tlaiprakobsup@hotmail.com 
4 ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ วิทยากร Pro.satityapong@gmail.com 
5 ดร.สมนัฎฐา ภาควิหก ผู้ช่วยวิทยากร natjunga@hotmail.com 
6 น.ส.อุทุมพร สุขเกษม ผู้ช่วยวิทยากร Nunoi2001@hotmail.com 
7 น.ส.กานต์ปพิมพ์ อัตถเจตน์ ผู้ช่วยวิทยากร karnpaphim@gmail.com 
8 น.ส.จุฑามาศ บุญประเสริฐยิ่ง ผู้ช่วยวิทยากร Jutamart.j@gmail.com 
9 น.ส.กุลกัญญา สมสงวน ผู้ช่วยวิทยากร kunkanya-

nun@hotmail.co.th 
10 น.ส.ฉัตรกุล พงษ์ธรรม ผู้ช่วยวิทยากร Hoshi_2312@hotmail.com 
11 น.ส.มนวิภา จารุตามระ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
12 นายจตุรงค์ จริยะนธวัชช์ ผอ.ศนท.ขก. Jaturong_jj@yahoo.com 
13 นายวิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
14 นายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  
15 นายกมล รีมคีรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์  
16 นายสุนทร รัตนจ ารูญ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  
17 นายพนม มีศิรีพันธุ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
18 น.ส.จารุพร ค าโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
19 นายจตุรงค์ จริยะนรวิชช์ ผอ.ศนท.ขก. Jaturong_jj@yahoo.com 
20 น.ส.เกศินี บุญเสิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
21 นายเทียรนัย อนงค์รักษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ tienchaia@dld.go.th 
22 น.ส.อิสราภรณ์ ชัยมโน นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
23 นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อ านวยการกองแผนงาน  
24 นายจิราพร พฤกษศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
25 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ผอ.ส่วนศึกษาฯ Chai.yut@hotmail.com 
26 นายสมัย ศรีหาญ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
27 นายธรรมนูญ ทองสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
28 นายรณชัย จ๋วงพาณิช ปศุสัตว์เขต7  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
29 น.ส.ระวีวรรณ ยิ่งวรรณศิร ิ ปศุสัตว์เขต8  
30 น.ส.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต9  
31 นายสมภพ จิตตประไพ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
32 นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
33 น.ส.สุนันท์ วรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน  
34 น.ส.นิตยา กิ่งโคกกรวด นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
35 นายวิโรจน์ ประสงค์ นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
36 น.ส.สภุาพร วงศ์ศรีไพ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน  
37 นายป้วน คงทน นักจัดกรงานทั่วไปช านาญการ  
38 น.ส.เนาวรัตน์  ก าภูศิร นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
39 นายวัชระ จันทร์วัชรกาล นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
40 นายสมชาย วงศ์สมุทร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
41 น.ส.วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
42 นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
43 น.ส.จารุณี สาตรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีว

วัตถุส าหรับสัตว์ 
 

44 นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ  
45 น.ส.จุรีรัตน์ แสนโภชน ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม jureeratn@gmail.com 
46 นายวุฒิพงษ์ อินทธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ wut_iq@yahoo.com 
47 น.ส.เพ็ญนภา มัธยมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรอง

คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 

48 นายจีระ สรนุวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ 

 

49 น.ส.เยาวลักษณ์ เลไพจิตร นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
50 นางธนิดา หรินทรานนท์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
51 นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
52 นายธานี ภาคอุทัย เศรษฐกรช านาญการพิเศษ  
53 นางภัทราวรรณ ล่ าดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญพิเศษ  
54 นายวรฉัตร วิรัชลาภ นิติกรช านาญพิเศษ  
55 นางสุภาวดี ธรรมบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
56 นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
57 นายสุขุม สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
58 นายสมาร์ท บุญขันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
59 นางรัฐฐา ธ ารงโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
60 นายฉัตรพณ ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ  
61 น.ส.นิรมล อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
62 น.ส.ภัทธิรา มิตรน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
63 นางวาสินี พุกจินดา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
64 น.ส.นวพร ศรีนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
65 น.ส.ขนิษฐา วรมาล ี พนักงานพิมพ์ดีด  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย” 
วันที่ 19 กันยายน เวลา 10.00-17.00น. 

ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ วิทยากร - 
2 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย วิทยากร wewatpun@gmail.com 
3 ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ วิทยากร tlaiprakobsup@hotmail.com 
4 ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ วิทยากร Pro.satityapong@gmail.com 
5 ดร.สมนัฎฐา ภาควิหก ผู้ช่วยวิทยากร natjunga@hotmail.com 
6 น.ส.อุทุมพร สุขเกษม ผู้ช่วยวิทยากร Nunoi2001@hotmail.com 
7 น.ส.กานต์ปพิมพ์ อัตถเจตน์ ผู้ช่วยวิทยากร karnpaphim@gmail.com 
8 น.ส.จุฑามาศ บุญประเสริฐยิ่ง ผู้ช่วยวิทยากร Jutamart.j@gmail.com 
9 น.ส.กุลกัญญา สมสงวน ผู้ช่วยวิทยากร kunkanya-

nun@hotmail.co.th 
10 น.ส.ฉัตรกุล พงษ์ธรรม ผู้ช่วยวิทยากร Hoshi_2312@hotmail.com 
11 นายธนโชค พงษ์ชวลิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
12 นายวิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
13 นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  
14 นายพนม มีศิริพันธุ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
15 นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
16 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุกรม  
17 นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อ านวยการกองแผนงาน  
18 นายจิราพร พฤกษศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
19 นายทวีสิฎร์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
20 นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ปศุสัตว์เขต1  
21 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4  
22 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต5  
23 นางนพวรรณ ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์  
24 น.ส.อรพันธ์ ภาสวรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและควบคุมโรค

ไวรัสในสัตว์ปีก 
 

25 นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ  
26 นางจิรีรัตน์ แสนโภชน ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม  
27 นางพรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปกี  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
28 น.ส.ฉวีวรรณ วิริยะภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนและยุทธศาสตร์การ

ปศุสัตว์ 
 

29 น.ส.จารุณี สาตรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีว
วัตถุส าหรับสัตว์ 

 

30 นายไกรวรรณ หงษ์นัตรชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 

khougbell@gmail.com 

31 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ผอ.ส่วนศึกษาฯ Chai.yut@hotmail.com 
32 นางกันยา อาษายุทธ นายสัตว์แพทย์ช านาญการพิเศษ  
33 นายสุรศักดิ์ พัฒนพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
34 นายธรรมนูญ ทองสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
35 นายกัฐพร ภู่เพชร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
36 นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
37 นายสมภพ จิตตประไพ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
38 นายรักไทย งานภักดิ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
39 นายธรรมวรรณ หนุนไธสง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
40 นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
41 นายสุทธิพร พิริยายน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
42 น.ส.มนวิภา จารุตามระ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
43 นายป้วน คงทน นักจัดกรงานทั่วไปช านาญการ  
44 นายนิกร สางห้วยไพร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์กระบือ  
45 น.ส.กัลยา บุญญานุวัตร นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
46 นายประจักษ์ หว่าเกตุ(แทน) นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
47 นายอนุภาค เส็งสาย (แทน) นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
48 น.ส.กนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ (แทน) นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
49 นายอัศวิน สายเชื้อ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
50 นายประยูร ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
51 นายวรฉัตร วิชัยลาภ นิติกรช านาญการพิเศษ  
52 นางวาสินี พุกจินดา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
53 นางสุภาวดี ธรรมบุตร นิกวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
54 นายปรีชา จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ  
55 นายกฤติคุณ แจ้งสุทิมล นิติกรช านาญการพิเศษ  
56 น.ส.อิสราภรณ์ ชัยมโน นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
57 นายอัตพงษ์ นาคะปักษิณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
58 นายรัตน์ ฉายารัตนศิลป์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
59 นายชุมพล บุญรอด นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
60 นางรัฐฐา ธ ารงโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
61 นายฉัตรพณ ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ  
62 น.ส.ภัทธิรา มิตรน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
63 น.ส.เกศินี บุญเสิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
64 น.ส.นวพร ศรีนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
65 น.ส.นิรมล อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
66 น.ส.จารุพร ค าโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
67 นายณัฐพล ชาธิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
68 นายณัษฐพัชร์ เจียมเจตจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
69 น.ส.วาสิน ีประสาทพงค์พิชิต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
70 น.ส.ขนิษฐา วรมาล ี พนักงานพิมพ์ดีด  
71 นายจิรุตน์ รัตนเทพ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
72 น.ส.ปรารถนา พลายมาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
73 น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ  
74 นายอรรถพร จันทร์สุวรรณ นิติกรช านาญการ  
75 จ.อ.อ.อติพล บ ารุงพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
76 นายสุรจิตร ผลสวัสดิ ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
77 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์อ่างทอง  
78 น.ส.ดรุณี โสภา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ daruneen@dld.go.th 
79 นางปภาวรรณ สวัสด ี นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ppwan23@hotmail.com 
80 นายถนอม น้อยหมอ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
81 นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
82 นายวัชระ จันทร์วัชรกาล นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
83 น.ส.วันทนา จันทรมงคล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
84 น.ส.จณัญญา สุขเพสช นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
85 น.ส.สุนันทา รุ่งมี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
86 น.ส.นิตยา กิ่งโคกกรวด นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
87 น.ส.นงนุช บูรณวิทย ์ เจ้าหนักงานธุรการช านาญงาน  
88 น.ส.สุนันท์ จรรณา เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
89 นางพิไล กรัมภลัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
90 นายพิเชษฐ์ กุมภาว์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
91 น.ส.สภุาพร วงศ์จรัญ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
92 นายนฤเบศ เนินทอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
93 นางนราพร เกิดวัดเกาะ นักวิทยาศาสตร์  
94 น.ส.ชฎานัด เปี่ยมข า เจ้าหน้าที่พัสดุ  
95 น.ส.นิจรัตน์ เอ่ียมสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ  
96 นายภัทราวุธ ปะตังถาโต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
97 น.ส.อภิญญา ปวีณอภิชาต นักวิเคราะห์ช านาญการ  
98 นายสมาร์ท บุญขันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
99 น.ส.นพเก้า กะตกูล นักวิเคราะห์นโยบายและผ านาญการ  
100 นายไพจิตร เค้ากล้า นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการพิเศษ  
101 น.ส.อุมาพร มณีเรืองเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
102 นายพงศ์รภัส ฐิติศรินพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
103 นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
104 น.ส.เยาวลักษณ์ เลไพจิตร นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
105 นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
106 นายคมสัน รุ่งเรือง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
107 นายศศิพร ช่อล าไย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
108 นายธีระชัย ช่อไม้ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯกบินบุรี  
109 นางดวงใจ สุวรรณเจริญ ศูนย์เลปโตส   
110 นายสุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
111 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา สัตวแพทย์อาวุโส  
112 นายแพว โพธิ์ทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
113 นายนพพร พัฒนประสิทธิ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
114 น.ส.รัชน ีอัตถ์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ  
115 น.ส.สายพิณ ขุมทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
116 นายภาสกร กลมแก้ว นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
117 นายเอกชัย สาตรา   
118 นายจรูญศักดิ์ อุตรพงศ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
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การประชุมคณะท างานยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2559 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2555–2558) 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์ 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน  
2 นางจุรีรัตน์ แสนโภชน ์ ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์โคนม (กวป.)                     
3 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ผอ.ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์  (สนง.ปศข.1)                   
4 นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ (กวป.)                   
5 นางนพวรรณ ชมชัย ผชช.ด้านพืชอาหารสัตว์ (กวป.)  
6 นางกัญยา อาษายุทธ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (สนง.ปศข.1)       
7 นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ (สนง.ปศข.2)  
8 นายเทวิน แสวงสิน สัตวแพทย์อาวุโส (สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด)  
9 นายพิภพ เพียวิเศษ สัตวแพทย์อาวุโส (สนง.ปศจ.สกลนคร)  
10 นายธรรมนูญ ทองสุข ผอ.ส่วนป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ (สนง.ปศข.6)  
11 นายสมพล เรืองส าราญ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ (สนง.ปศข.9)  
12 นางสาวจิราพร พฤกษศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)  
13 นางธนิดา หรินทรานนท์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (สพส.)  
14 นายสมภพ จิตตประไพ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (สคบ.)  
15 นายสุทธิพร พิริยายน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ (สตส.)  
16 นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ (สสส.)  
17 นายเกียรติศักดิ์ กล่ าเอม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ (สอส.)  
18 นายกฤติคุณ  แจ้งสุทิมล นิติกรช านาญการพิเศษ (สกม.)  
19 นายเธียรชัย  อนงค์รักษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (กปต.)  
20 นายอัตพงษ์  นาคะปักษิณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ (สทช.)  
21 นายปรีชา  จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ (ศสท.)  
22 นางสุภาวดี  ธรรมบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (กค.)  
23 นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กพร.)  
24 นายชุมพล  บุญรอด นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (กผง.)                                                          
25 นางรัฐฐา  ธ ารงโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)                                                           
26 นายฉัตรพณ  ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (กผง.)                                                  
27 นายอนุสรณ์   ธิโนวงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (แทน)  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
28 นายสุเทพ ย้อยดี สัตวแพทย์อาวุโส (แทน)  
29 นายสุรจิตร ผลสวัสดิ ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (แทน)  
30 นายคเนตร พันเดช นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (แทน)  
31 นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 7 (แทน)  
32 นายไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯสระบุรี (แทน)  
33 ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (แทน)  
34 นายธีระศักดิ์ ด าทองสุก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (แทน)  
35 นางสาวนพเก้า กะตากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (แทน)  
36 นางธรรมวรรณ หนุนไธสง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (สคบ.)  
37 นางสาวรัตนา  เรพล นักวิชาการสัตวบาล (สสส.)  
38 นางสาวกัลยา ฦาชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)  
39 นางสาวจารุพร ค าโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
40 นายณัฐพล ชาธิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
41 นางสาวนวพร  ศรีนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
42 นางสาวเกศินี บุญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
43 นางสาวนิรมล อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
44 นางสาววาสินี   ประสาทพงค์พิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
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การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2559  
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2555–2558) ครั้งที่ 1/2556 

วันที่ 8 มกราคม 2556  เวลา 09.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์ 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
1 นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  
2 นายอภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์                              
3 นางวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์                                 
4 นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2                                                      
5 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5                                                      
6 นางพรชัย ช านาญพูด ปศุสัตว์เขต 6                                                      
7 นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 7                                                      
8 นายสรวิศ  ธานีโต   ผอ.ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า  

ปศุสัตว์ (สพส.)                                                             
 

9 นายไพโรจน์ ธ ารงโอภาส ผอ.ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.)  
10 นายทศพร ศรีศักดิ์ ผอ.ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (สพพ.)                               
11 นายกมล ริมคีรี ผอ.ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (สอส.)                             
12 นายสุนทร รัตนจ ารูญ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ (ศสท.)                                      
13 นายพนม มีศิริพันธุ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)                                    
14 นายทวิสิฎธ ์ บุญญาภิบาล หน.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)                            
15 นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน (กผง.)                         
16 นายชุมพล บุญรอด หน.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ (กผง.)                                       
17 นายไพจิตร เค้ากล้า หน.กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ  (กผง.)                                                     
18 นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง หน.กลุ่มติดตามและประเมินผล (กผง.)                                       
19 นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ (กวป.)                    
20 นางจุรีรัตน์ แสนโภชน ์ ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์โคนม (กวป.)                      
21 นายอนุชาติ   ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส (แทน)  
22 นายธนโชค พงษ์ชวลิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (แทน)  
23 นายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (แทน)  
24 นายวชิระ เสือบัว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (แทน)   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
25 นายบุญรักษ์ บุตรละคร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป (แทน)  
26 นายเดชา จิตรภิรมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (แทน)  
27 นายสมพล   เรืองส าราญ             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (แทน)    
28 นายอัตพงศ์ นาคะปักษิณ นายสัตวแพทย์ช านาญการ (แทน)  
29 นายสว่าง อังกุโร ผชช.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ (แทน)  
30 นายจักรพันธุ์  นาคสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (แทน)  
31 นายอรรถพร จันทร์สุวรรณ นิติกรช านาญการ (แทน)  
32 นายราเชนทร์ ตระกูลสุข นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (แทน)  
33 นายเธียรชัย อนงค์รักษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (แทน)  
34 นายอนุสรณ์      ธิโนวงค ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (แทน)  
35 นางสุวิภา  ภารัตตะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สลก.)  
36 นางสาวมาลี อภิเมธีธ ารง  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ (สทป.)  
37 นางวิภาวรรณ ปาณะพล เศรษฐกรช านาญการพิเศษ (สสส.)  
38 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ าใส นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ (สสส.)  
39 นายจตุรงค์ จริยะนรวิชช ์ ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯขอนแก่น  
40 นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ (สสส.)  
41 นายสมพิศ  ชูแสงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ (สสส.)  
42 นายเฉลิมพล  สีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สสช.)  
43 นายรัตน์  ฉายารัตนศิลป์ รก.ผอ.ศูนย์วิจัยผสมเทียมฯชลบุรี  
44 นางสาวจีระพรรณ ทองแท่น นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ศสท.)  
45 นายสาโรช  งามข า ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯราชบุรี  
46 นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ (กค.)  
47 นางธนิดา  หรินทรานนท์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ (สพส.)  
48 นายปรีชา  จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ (ศสท.)  
49 นางสาวกานต์ปพิมพ์ อรรถเจตน์ คณะท างานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
50 นางสาวชลิณดา  สนธ ิ คณะท างานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
51 นางรัฐฐา  ธ ารงโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)  
52 นายสมาร์ท  บุญขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)  
53 นางสาวกัลยา  ฦาชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)  
54 นางสาวนพเก้า  กะตากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)  

55 นางสาวอภิญญา ปวีณอภิชาต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)  
56 นางมณีรัตน์      งานพิพัฒน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
57 นายฉัตรพณ  ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กผง.)  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง email 
58 นางสาวนิรมล  อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
59 นางสาวนวพร  ศรีนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
60 นางสาวภัทธิรา  มิตรน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
61 นางสาววาสินี   ประสาทพงค์พิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
62 นางสาวจารุพร  ค าโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
63 นายณัฐพล  ชาธิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)      
64 นายณัษฐพัชร  เจียมเจตจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)      
65 นางสาวเกศินี  บุญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กผง.)  
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สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

และ Work shop 
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สรุปผลการประชมุ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย 

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
 
วันที่ 15 สิงหาคม  2555 
 
ประเด็นที่ 1ท่านมีความคาดหวังอย่างไรบ้างต่อบทบาทของกรมปศุสัตว์ 
 
 ส ำหรับควำมคำดหวังในภำพรวมต่อกรมปศุสัตว์ของกลุ่มสหกรณ์ สมำคม ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ คือ กำรท ำ
อย่ำงไรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ และยืนอยู่ได้ ซึ่งในส่วนของกองทหำรพัฒนำก็ได้มีกำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำนำนแล้ว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็สำมำรถเลี้ยงตัวได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อเกษตรกรได้พบ
อำชีพใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ หรือรำคำโคถูกกดรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำงมำกเกินไป ก็จะเลิกเลี้ยงโคเนื้อไป 
นอกจำกนี้ในปจัจุบันเกษตรกรรำยย่อยได้คำดหวังกับกำรเลี้ยงสุกรมำก แต่ปัญหำที่พบคือ เกษตรกรรำยย่อยไม่ทัน
บริษัทเอกชนผู้ท ำธุรกิจเกี่ยวกับสุกรในทุกๆด้ำน รวมทั้งด้ำนกำรตลำดอีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังขำดกำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำร ขำดกำรเชื่อมโยงกับทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ทั้งนี้เพรำะจำกที่ผ่ำนมำกรมปศุสัตว์มักท ำงำน
ด้ำนเดียว เช่น ผลิตสัตว์อย่ำงเดียว ไม่มีควำมรู้ด้ำนกำรตลำด เป็นต้น  
 อีกทั้งพบว่ำกรมปศุสัตว์ยังคงมีปัญหำทำงด้ำนโครงสร้ำง และบุคลำกร กล่ำวคือ มีควำมซับซ้อนทั้ง
ทำงด้ำนข้อมูลและกำรท ำงำน รวมถึงบุคลำกรภำยในยังขำดกำรเชื่อมโยงประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงกัน มีช่องว่ำง
ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนสูง รวมถึงยังขำดกำรเชื่อมโยงประสำนงำนกันระหว่ำงกรมปศุสัตว์กับหน่วยงำนภำยนอกเช่น 
กำรผลิตหรือกำรส่งออกถูกควบคุมโดยกรมปศุสัตว์ แต่ในส่วนของกำรน ำเข้ำถูกควบคุมโดยส ำนักคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) เป็นต้น รวมถึงกำรเชื่อมโยงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่ำงๆของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้กำรประสำนงำนระหว่ำงกันเกิดควำมผิดพลำดขึ้น อีกทั้งสำมำรถตั้งข้อสังเกตได้
ว่ำ กฎหมำยของที่กรมปศุสัตว์ใช้ในปัจจุบันได้บังคับใช้มำนำน (30 ปี) ดังนั้นพบว่ำกำรท ำงำนจึงไม่เหมำะสมกับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
 นอกจำกนี้ในส่วนของกลุ่มสหกรณ์มีควำมคำดหวังให้กรมปศุสัตว์เข้ำมำดูแลเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็น
องค์กรต้นน้ ำในกำรควบคุมคุณภำพ พันธุ์สัตว์ และกำรควบคุมกำรผลิตพันธุ์สัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีกำรผลิตพันธุ์สัตว์
เป็นจ ำนวนมำก (ต้นน้ ำมีกำรผลิตมำกเกินไป) ส่งผลให้เกษตรกรรำยย่อยไม่สำมำรถขำยผลิตภัณฑ์ได้รำคำที่
เหมำะสม 
 แต่อย่ำงไรก็ตำมทำงสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ก้ได้แสดงควำมเห็นใจต่อกรมปศุสัตว์ ใน
กำรแสดงบำงบทบำทหน้ำที่บำงหน้ำที่ท่ีไม่สำมำรถกระท ำได้ ทั้งนี้เนื่องจำกอยู่นอกเหนืออ ำนำจที่กฎหมำยก ำหนด
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และจำกภำพรวมข้ำงต้น สำมำรถสรุปประเด็นควำมคำดหวังของหน่วยงำนต่ำงๆต่อกรมปศุสัตว์ได้ดังนี้กรมปศุสัตว์
จะมีหลักประกันอย่ำงไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

- ปัจจุบันโคต้นน้ ำมีไม่พอ จึงจ ำเป็นต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งไม่ใช่เนื้ อที่มีคุณภำพ ดังนั้นกรม    
ปศุสัตว์จะมีวิธีกำรจัดกำรอย่ำงไรให้โคเนื้อมีคุณภำพ 

- กรมปศุสัตว์จะมีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ หรือเข้ำมำควบคุมคุณภำพของมำตรฐำน
ฟำร์มให้ดีขึ้นได้ 

- คำดหวังให้กรมปศุสัตว์จะสำมำรถช่วยเกษตรกรรำยย่อยให้สำมำรถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆได้ รวมถึงมี
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม (ทั้งนี้เสมือนภำยในกรมปศุสัตว์ก็มีปัญหำติดขัดอยู่ จึงไม่สำมำรถช่วยเหลือ
เกษตรกรรำยย่อยได้) 

- กรมปศุสัตว์จะมีวิธีกำรอย่ำงไรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกประเภทมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ 
- กรมปศุสัตว์จะมีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะช่วยเรื่องต้นทุนกำรผลิตให้ถูกลง เช่น วัคซีน (ทั้งนี้เนื่องจำกวัคซีน

หลำยประเภทต้องน ำเข้ำทั้งหมด)  ข้ำวโพด กำกถั่ว ร ำ เป็นต้น 
- ต้องกำรให้กรมปศุสัตว์สำมำรถสร้ำงแบรนด์ให้กับสินค้ำของตนเองได้ เช่น สินค้ำตัวเนื้อ 
- กรมปศุสัตว์จะต้องสำมำรถควบคุมปริมำณกำรผลิต (ฆ่ำสัตว์) นอกระบบได้ อีกทั้งต้องสำมำรถน ำกำร

ผลิตนอกระบบเข้ำสู่ระบบได้ ทั้นีเพ่ือกำรเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์ และตรงตำมควำมเป็นจริง 
- คำดหวังให้กรมปศุสัตว์เข้ำมำควบคุมดูแลกำรผลิตพันธุ์สัตว์ให้อยู่ในอัตรำท่ีเหมำะสม  
- คำดหวังให้กรมปศุสัตว์มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงบูรณำกำร เชื่อมโยงทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกที่

เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น  
- ต้องกำรให้กรมปศุสัตว์สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปในลักษณะอุตสำหกรรมต่อเนื่องได้ เช่น ผลิตโค

เนื้อ – เนื้อ – หนัง  เป็นต้น กล่ำวคือนอกจำกจะผลิตสัตว์เพียงอย่ำงเดียว แต่จะต้องสำมำรถส่งเสริม
ให้เป็นอตุสำหกรรมต่อเนื่องได้ด้วย 

- ต้องกำรให้กรมปศุสัตว์มีกำรเชื่องโยงกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ำงกันภำยในองค์กร เช่น บุคลำกร
อำวุโส (ผู้มีควำมเชี่ยวชำญ) สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมช ำนำญสู่บุคลำกรยุคใหม่ได้มำกขึ้น และมี
ช่องว่ำงระหว่ำงกำรประสำนงำนกันลดลง 

- กรมปศุสัตว์จะต้องมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำน และข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิม
มำกขึ้น เช่น กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสำธำรณสุข และ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เป็นต้น 

- ต้องกำรให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงกฎหมำย รวมถึงออกกฎหมำยให้มีควำมเฉพำะเจำะจงมำกขึ้น เพ่ือให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

- กรมปศุสัตว์มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่ทันสมัย และตรงตำมควำมเป็นจริงในลักษณะฐำนข้อมูล
เดียวกัน รวมถึงสำมำรถถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- ต้องกำรให้กรมปศุสัตว์สร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำชีพเกษตรกรให้กับคนรุ่ นใหม่ ทั้งนี้เพ่ือให้อำชีพ
เกษตรกรด ำรงอยู่ได้ และสำมำรถต่อรองกับผู้ผลิตเอกชนรำยใหญ่ได้ต่อไป 

- คำดหวังให้กรมปศุสัตว์เป็นที่พ่ึงให้กับเกษตรกรรำยย่อย และภำคเอกชนได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งในปัจจุบัน
มักเป็นกำรผลักภำระให้กับผู้ประกอบกำรท ำเอง 
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ประเด็นที่ 2 ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ตอบสนองต่อบทบาทดังกล่าวได้ดี มากน้อยเพียงไร 
 
 จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกประเด็นแรก อำจสรุปภำพรวมของกำรตอบสนองของกรมปศุสัตว์ได้ 
กล่ำวคือ กรมปศุสัตว์ยังสำมำรถตอบสนองต่อบทบำทต่ำงๆได้ในระดับน้อย หรือไม่มีกำรตอบสนองเลย ทั้งนี้มี
สำเหตุดังนี้ 

- กรมปศุสัตว์จำกกำรขำดกำรเชื่อมโยงกันระหว่ำงองค์กรต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ จึงท ำให้กำร
ตอบสนองต่อบทบำทต่ำงๆไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร เช่น ไม่ได้เข้ำมำช่วยในกำรปรับตัวเข้ำสู่ 
FTA ของผู้ผลิต หรือเกษตรกรรำยย่อยได้  

- กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง จึงท ำให้คุณภำพของกรมปศุสัตว์ลดน้อยลงไป  
- กรมปศุสัตว์ขำดงบประมำณที่จะน ำมำด ำเนินกำร หรือพัฒนำให้ดีขึ้น 
- นโยบำยบำงตัวของกรมปศุสัตว์ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง และไม่ส่งผลให้เกิดผลดีในกำร

ด ำเนินกำรจริง 
- กรมปศุสัตว์ยังขำดนักวิชำกำร และบุคลำกรผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญจ ำนวนมำก  

 
ประเด็นที่ 3  อะไรคือข้อจ ากัดที่ท าให้กรมปศุสัตว์ไม่สามารถท างานได้เต็มที่ (ทั้งอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต) 
 
 จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ท ำให้ทรำบถึงภำพรวมของ
ข้อจ ำกัดที่ท ำให้กรมปศุสัตว์ไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ได้ ดังนี้ 
 

ปัจจัยภำยใน 
o ด้ำนบุคลำกร ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังคงขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบและเรื่องต่ำงๆที่

เกี่ยวข้อง ขำดศักยภำพในกำรท ำงำน รวมถึงควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำก เช่น 
ควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  

o บุคลำกรไม่มีควำมเข้มแข็ง ไม่มีกำรพัฒนำตนเอง เนื่องจำกกำรจะก้ำวหน้ำทำงหน้ำที่กำรงำนไม่ใช่
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ แต่จะพิจำรณำจำกกำรให้เงินเป็นส ำคัญ 

o ผู้บริหำรองค์กรขำดควำมกล้ำในกำรกล้ำคิด กล้ำท ำ และกล้ำตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นกำร
ท ำงำนในเชิงรับเป็นหลัก 

o องค์ควำมรู้ เนื่องจำกกรมปศุสัตว์ไม่มีระบบกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
จำกรุ่นสู่รุ่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนในปัจจุบันยังคงมีข้อผิดพลำดเกิดข้ึน 
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o ทุนด้ำนกำรวิจัย ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังขำดแคลน ทั้งนี้เพรำะกำรวิจัยจะสำมำรถช่วยพัฒนำในทุกๆด้ำน
ของกรมปศุสัตว์ได้ 

o เทคโนโลยี ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังไม่มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำใช้มำกนัก เช่น e-service  
o กฎหมำย ซึ่งมีกำรบังคับใช้มำเป็นระยะเวลำนำน มีควำมล้ำสมัย และไม่เหมำะสมกับกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
o กรมปศุสัตว์ขำดควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำองค์กำรให้มีกำรพัฒนำเพ่ือมุ่งสู่อนำคตอย่ำงแท้จริง 

รวมถึงขำดวิสัยทัศน์ที่จะน ำองค์กรมุ่งสู่กำรพัฒนำได้ 
 

ประเด็นที่ 4  ปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจ (การกีดกันทางการค้า, มาตรการทางด้านภาษี,  GMO 
ฯลฯ) ที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของกรมปศุสัตว์มีอะไรบ้าง 
 

ปัจจัยภำยนอกเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของกรมปศุสัตว์ สรุปเป็นภำพรวมได้ดังนี้ 
o กำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังขำดควำมเชื่อมโยง 

ประสำนงำนกัน อันจะส่งผลให้ขำดกำรถ่ำยถอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
o กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง ซึ่งท ำให้กรมปศุสัตว์ท ำงำนได้ยำกมำกยิ่งข้ึน 
o กรมปศุสัตว์ไม่มีกำรก ำหนดขอบเขตของวัตถุดิบที่เฉพำะเจำะจง เช่น พืชกลุ่ม GMO และ Non-

GMO เป็นต้น 
 

ประเด็นที่ 5  แนวทางที่กรมปศุสัตว์ควรเลือกใช้เพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ควรมี 
วิธีการใดบ้าง 
 

จำกควำมคิดเห็นของสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ สำมำรถสรุปภำพรวมของแนวทำงของ
กรมปศุสัตว์ที่สำมำรถเอำชนะปัญหำและอุปสรรคได้ดังนี้ 

- กรมปศุสัตว์ควรที่จะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำกยิ่งขึ้น เช่น ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป 

- ควรพัฒนำและปรับปรุงระบบข้อมูลให้มีควำมทันสมัย และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือจะช่วย
ลดปัญหำควำมผิดพลำดในกำรเชื่อมโยงประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนอื่นๆได้ 

- มีกำรก ำหนดนโยบำยที่แน่นอนในด้ำนกำรก ำหนดพ้ืนที่ และจ ำกัดจ ำนวนในกำรผลิตสินค้ำแต่ละ
ประเภท เช่น เนื้อ สุกร ไก่เนื้อ เป็นต้น 

- ควรมีกำรปรับปรุง และวำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนให้มีควำมต่อเนื่องและเชื่อมโยง ในลักษณะเป็น
วงจร กล่ำวคือ ต้นน้ ำ – กลำงน้ ำ – ปลำยน้ ำ 

- มีกำรปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย และครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันกับ
ต่ำงประเทศได้ 
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ประเด็นที่ 6  กรมปศุสัตว์ควรร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อท าให้การท างานตามภารกิจ
ประสบความส าเร็จ 
 
 จำกปัญหำ ข้อจ ำกัด และกำรตอบสนองของกรมปศุสัตว์ต่อหน่วยงำนอ่ืนๆที่ยังคงอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น
ทำงสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ได้เสนอให้กรมปศุสัตว์ควรมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ มีดังนี้ 

- สถำบันทำงกำรศึกษำ เช่น มหำวิทยำเกษตรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นต้น ทั้งนี้เพรำะ
สถำบันทำงกำรศึกษำจะมีควำมพร้อมในกำรศึกษำวิจัยได้ดี 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ในด้ำนคุณภำพของสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ 
- กระทรวงพำณิชย์ (ฑูตพำณิชย์)  
- กระทรวงสำธำรณสุข 
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
ประเด็นที่ 7  ท่านคิดว่ากลยุทธ์ใดที่กรมปศุสัตว์ควรมุ่นเน้นในการท างานในปัจจุบัน 
 
 จำกควำมคิดเห็นของสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ได้เสนอกลยุทธ์ที่กรมปศุสัตว์ควรมุ่งเน้น
ในกำรท ำงำนในปัจจุบัน ดังนี้ 

- กลยุทธ์ในกำรสร้ำงเครือข่ำย ให้มีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรทั้งระบบ 
- กลยุทธ์ในกำรประสำน กล่ำงคือ ให้มีกำรประสำนงำนในลักษณะเครือข่ำยให้มำกขึ้นทั้งหน่วยงำนต้น

น้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ ในลักษณะเป็นวงจรที่สมบูรณ์ 
- กลยุทธ์ในกำรรับมือกับกำรเข้ำสู่ AEC ซึ่งในอนำคตประเทศไทยอำจจะเสียเปรียบได้  

 
ประเด็นที่ 8  ท่านมีความพึงพอใจต่อบทบาทของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบันหรือไม่ 
 
 จำกควำมคิดเห็นของสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ สรุปควำมพึงพอใจต่อบทบำทของกรมปศุ
สัตว์ในปัจจุบันได้ในระดับปำนกลำง (58.80 %) ระดับน้อย (29.4 %) และ ระดับน้อยที่สุด (11.80 %) รวมถึงมี
ข้อเสนอแนะต่ำงๆดังนี้ 

- ควรสร้ำงให้มีเครือข่ำยเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 
- ควรท ำ Zoning กำรเลี้ยงปศุสัตว์อย่ำงชัดเจน 
- ปศุสัตว์ควรมีบทบำทให้มำกกว่ำนี้ ทั้งในด้ำนต้นทุนและวัตถุดิบในต่ำงประเทศ 
- ควรปลอดจำกกำรเมือง และควรให้ข้ำรำชกำรประจ ำบริกำรให้เต็มควำมสำมำรถ 
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- ปศุสัตว์ควรตรวจสอบและตักเตือนโรงฆ่ำสัตว์ที่ไม่ได้ท ำตำมกฎระเบียบ และไม่ได้รับอนุญำตซึ่งมี
จ ำนวนมำก 

- กรมปศุสัตว์ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้ผู้ประกอบกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร เช่น กฎหมำยกำรน ำเข้ำ
ของต่ำงประเทศ 

- กรมปศุสัตว์ควรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนให้มีควำมรวดเร็ว ปรับแนวปฏิบัติให้คล่องตัว และท ำงำนเชิง
รุกมำกยิ่งขึ้น 

- กรมปศุสัตว์ยังขำดกำรเป็นผู้น ำในด้ำนปศุสัตว์ มำตรฐำน อีกทั้งกฎหมำยไม่ครอบคลุม และกำรขำด
ควำมว่องไวในกำรประสำนงำนกับต่ำงประเทศ 

- กรมปศุสัตว์ยังมีบุคลำกรที่ขำดควำมรู้จริง หรือผู้เชี่ยวชำญในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
- กรมปศุสัตว์ควรมีกำรร่วมมือในด้ำนต่ำงๆทำงกฎหมำย regulation เพ่ือกำรส่งออก รวมถึงปรับปรุง

กฎหมำยให้มีควำมทันสมัย ให้สอดคล้องกับกำรส่งออกตลอดเวลำ 
 
ประเด็นที่ 9 ท่านต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ในการด าเนินธุรกิจของท่านในด้าน
ใดบ้าง 
 

จำกควำมคิดเห็นของสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ท ำให้ทรำบถึงภำพรวมควำมต้องกำร
ควำมช่วยเหลือจำกกรมปศุสัตว์ต่อธุรกิจได้ดังนี้ 

- ด้ำนคุณภำพวัตถุดิบ คือ ต้องกำรให้กรมปศุสัตว์ไม่เข้มงวดในเรื่องกฎเกณฑ์คุณภำพมำกนัก 
- ต้องกำรให้กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือด้ำนกำรสนับสนุนให้เกษตรกรรำยย่อยมีกำรรวมกลุ่มให้มำกยิ่งขึ้น 

และให้เกษตรกรรำยย่อยสำมำรถท ำได้อย่ำงครบวงจรทั้งด้ำนกำรผลิต แปรรูป และกำรตลำด  
- ด้ำนกำรก ำหนดรหัสเลขประจ ำตัวของสัตว์ (International ID ) ทั้งนี้เพ่ือกำรตรวจสอบอย่ำงเป็น

ระบบทั้งในสภำวะปกติ และภำวะเกิดโรคระบำด 
- ด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ให้มีควำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยกำรแก้ไขกฎระเบียบให้มีควำม

ทันสมัย 
- ด้ำนคุณภำพของผู้ตรวจ โดยกำรฝึกอบรมให้ผู้ตรวจแต่ละคนมีมำตรฐำนเดียวกัน  
- ด้ำนระบบกำรบริกำรในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ (e-service) ให้สำมำรถใช้ได้จริงอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้

เพ่ือลดควำมล่ำช้ำในกำรติดต่อประสำนงำน 
- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรส่งออก ซึ่งท่ีผ่ำนมำกรมปศุสัตว์ยังไม่มีกำรส่งเสริมกำรส่งออกท่ีชัดเจนมำกนัก 

 
ประเด็นที่ 10 ใน 5-10 ปีข้างหน้า มีเรื่องใดบ้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของกรมปศุ
สัตว์ 
 

จำกควำมคิดเห็นของสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ อำจกล่ำวถึงผลกระทบต่อกำรท ำงำนของ
กรมปศุสัตว์ใน 5-10 ปีข้ำงหน้ำได้ดังนี้ 

- กำรเข้ำสู่ AEC ในอนำคต อำจจะสร้ำงควำมเสียเปรียบของประเทศไทย และผู้ประกอบกำรต่ำงๆได้ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=international%20id&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CFcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fworld.utexas.edu%2Fpassport%2Finternational-id&ei=lPMtUPG1FIrqrAe23oHwCg&usg=AFQjCNExIvv-uEHK0gy_ZTbdQRty__C-iQ
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- ต้นทุนกำรผลิตของประเทศไทยสูงกว่ำประเทศอ่ืนๆใน AEC ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของกรม
ปศุสัตว์ในอนำคตได้ 

  
 
ประเด็นที่ 11 ใน 5-10 ปีข้างหน้า กรมปศุสัตว์ควรมีบทบาทอย่างไรในอนาคต 
 

จำกควำมคิดเห็นของสมำคม สหกรณ์ และผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ท ำให้ทรำบถึงบทบำทที่ควรจะมีของกรม
ปศุสัตว์ในอนำคต ดังนี้ 

- ด้ำนกำรจัดกำรกับหน่วยงำนที่ติด Black List ให้แยกพิจำรณำเป็นรำยบุคคล เพ่ือไม่ให้กระทบต่อ
ส่วนรวม 

- มีกำรด ำเนินงำนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีกำรใช้คนถูกับงำนท่ีท ำ 
- บทบำทในกำรส่งเสริมกำรเพิ่มแม่พันธุ์สัตว์ต่ำงๆให้มำกข้ึนในอนำคตได้ 
- บทบำทในกำรควบคุมพันธุ์ให้มีคุณภำพมำก รวมถึงปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้นได้ 
- บทบำทในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง 
- บทบำทในปฏิบัติงำนที่เป็นอิสระจำกกำรแทรกแซงทำงกำรเมือง 
- บทบำทในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงรำยย่อย เพื่อป้องกันปัญหำปลำใหญ่กินปลำเล็ก 
- บทบำทในกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 
- บทบำทในกำรให้เงินสนับสนุนส ำหรับเกษตรกรรำยย่อย เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำและปรับปรุงให้ทันต่อ

กำรด ำเนินงำนของภำคเอกชนได้ 
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วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 

 
ประเด็นที่ 1  ท่านมีความคาดหวังอย่างไรบ้างต่อบทบาทของกรมปศุสัตว์ 
 

1. อยำกให้มีกำรปรับปรุงข้อกฎหมำยให้ทันสมัย 
2. ควบคุมโรคระบำดสัตว์มำกกว่ำควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย 
3. กำรควบคุมของกรมปศุสัตว์และ อย.หรือหน่วยงำนอื่นๆ ยังไม่ดีพอ อยำกให้กรมปศุสัตว์ควบคุมดูแล

ทุกขั้นตอน 
4. บูรณำกำรกับหน่วยงำนอ่ืนๆมำกยิ่งขึ้น 
5. มีบทบำทในกำรควบคุมและแก้ไขปัญหำโรคสัตว์ยังไม่ชัดเจน 
6.อยำกให้กรมปศุสัตว์รับฟังและแก้ไขได้ดีกว่ำนี้ 
7.เกษตรกรไม่สำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้ท่ัวถึง  
9.ทบทวนแก้ไขกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์ให้ทันสมัย 
10.กฎระเบียบน ำเข้ำ-ส่งออก ควรมีควำมเท่ำเทียมกัน 
11.  ขั้นตอนของเอกสำร อยำกให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น จะเป็นกำร supportผู้ประกอบกำร 

 
ประเด็นที่ 2  ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ตอบสนองต่อบทบาทดังกล่าวได้ดี  มากน้อยเพียงไร 

1. ขำดแคลนบุคลำกร 
2. กำรเข้ำตรวจประเมินระบบ อยำกให้เปิดกว้ำง  
3. อยำกให้ยอมรับทำงเลือกของภำคเอกชนมำกยิ่งขึ้น 
4. หน่วยงำนไม่ได้เข้ำประชุมตำมวำระ สิ่งที่เคยอยู่ในรำยกำรไม่ได้มีกำร update ข้อมูลใหม่เลย 
5. กรมปศุสัตว์มีกำรวิจัยมำก แต่ไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้จริง ถ่ำยทอดไปยังเกษตรกรไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง 
6. อยำกให้กรมเพ่ิมงบประมำณ และวิจัยสัตว์พ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ เช่น วัว แพะ 

 
ประเด็นที่ 3  อะไรคือข้อจ ากัด ที่ท าให้กรมปศุสัตว์ไม่สามารถท างานได้เต็มที่ (ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต) 
 

1. ปศุสัตว์มีตำมเขตต่ำงๆมำกมำย แต่เอกสำรกำรส่งออก ต้องมำยื่นขออนุญำตในกรุงเทพที่เดียว 
2. กฎหมำย ข้อก ำหนดที่ปศุสัตว์ได้ประกำศนั้นผูกมัดเจ้ำหน้ำที่ 
3. กำรให้บริกำรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์(e-service)ยังคงต้องปรับปรุง 
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ประเด็นที่ 4  ปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อพันธะกิจของกรมปศุสัตว์  
มีอะไรบ้าง 
 

กำรกีดกันทำงกำรค้ำทั้งภำยในและภำยนอก 
 
ประเด็นที่ 6  กรมปศุสัตวค์วรร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจ 
 

1. กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ 
2. กำรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. กระทรวงมหำดไทย 

 
ประเด็นที่ 7  ท่านคิดว่ากลยุทธ์ใดที่กรมปศุสัตว์ควรมุ่งเน้นในการท างานในปัจจุบัน 
 

1. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. กำรพัฒนำบุคลำกรของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

 
ประเด็นที่ 9  ท่านต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ในการด าเนินธุรกิจของท่าน ในด้าน
ใดบ้าง 
 

1.เอกสำรยังไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ 
2.ไม่ค่อยมีกำรบูรณำกำร 
3.ในแผน ฯ ถ้ำกรมปศุสัตว์มีปัจจัยน ำเข้ำในแผนได้ เรำก็จะเป็นกรมที่สำมำรถพัฒนำประเทศได้ 

 
ประเด็นที่ 10-115-10 ปีข้างหน้า มีเรื่องใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของกรมปศุสัตว์ 
และในอนาคตควรมีบทบาทอย่างไร 
 

1. อนำคตกำรผลิตสัตว์จะเพ่ิมมำกข้ึน  วัตถุดิบอำหำรสัตว์อำจไม่เพียงพอ 
2. กรมปศุสัตว์มองAECเป็นศูนย์กลำง ให้มองภำพใหญ่ยิ่งขึ้น 
3. ตั้งเป้ำหมำยว่ำจะเป็นผู้น ำปศุสัตว์ในAEC 
4. กำรจัดหำบุคลำกร ที่เข้ำใจหลักศำสนำ เช่น อิสลำม กับ ฮำลำล 
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สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที ่ 20 –24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ณ  โรงแรม  ทีเค  พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ 

 
ประเด็นค าถามที่  1   องค์กรต้องการภาพลักษณ์อย่างไร 
 
มติที่ประชุม    วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ 2555 -2559 
 

“เป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก” 
 

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรชั้นน า พัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก 
1. องค์การชั้นน า 

1.1  บุคลำกร 
1.2  นวัตกรรมและเทคโนโลยี (วัดโดย
กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรเพ่ิมขึ้น  จ ำนวนผู้
เข้ำรับบริกำรที่เพ่ิมขึ้น  จัดตั้งศูนย์วิจัย
เพ่ิมข้ึน 

1.3  งำนวิจัย 

2. พัฒนาการปศุสัตว์ 
2.1  พัฒนำพันธ์สัตว์ 
2.2  พัฒนำสินค้ำสัตว์ 

      2.3  พัฒนำสุขภำพสัตว์ 

3. อาเซียนสู่ตลาดโลก 
3.1 มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร

ด้ำนปศุสัตว์ 
3.2 ควำมร่วมมือในด้ำนโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน 
3.3 กฎข้อบังคับ 

ระดั บ คว ำมส ำ เ ร็ จ ใ นก ำ ร พัฒนำ
บุคลำกรด้ำนปศุสัตว์ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำพันธ์
สัตว์ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำวิชำกำร
และวิจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำสินค้ำ
สัตว์ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรด้ำนกำรปศุสัตว์ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนปศุสัตว์ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำสุขภำพ
สัตว์ 

ระดับควำมส ำเร็จวในกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือกับประชำคมอำเซียน 

  ระดั บ คว ำมส ำ เ ร็ จ ใ นก ำ ร พัฒนำ
กฎหมำย  กฎระเบียบ  โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนกำรปศุสัตว์ 
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ประเด็นค าถามที่  2  องค์กรจะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาเร่ืองใดหรือประเด็นใดเป็นส าคัญ 
 

1. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรปศุสัตว์รองรับกำรเข้ำสู่  AEC 
2. กำรส่งเสริมและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต 
3. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนปศุสัตว์   
4. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรตลำดสินค้ำปศุสัตว์ 
5.  กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรมกำรปศุสัตว์ 

 
 

สรุปประเด็นเป้าประสงค์และตัวชี้วัด  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน าพัฒนาปศุสัตว์สู่อาเซี่ยนและตลาดโลก” 

 
ประเด็นที่ 1 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปศุสัตว์ ” 
 

เป้าประสงค์ 
1. ก ำลังคนภำครัฐมีจ ำนวนและขีดควำมสำมำรถเหมำะสมกับภำรกิจ 
2. กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง ยั่งยืนในอำชีพและแข่งขันได้ 
3. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร 

 
ตัวช้ีวัด 
1. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ 
2. ก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง (HR Plan) 
3. กำรผ่ำนกำรประเมินรับรองโดยกรมปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร 
4. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกรมปศุสัตว์ 

 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าสัมมนา 
1. ต้องกำรเพิ่มเติมและ/หรือพัฒนำตัวชี้วัดใหม่ๆ 
2. มีควำมเป็นห่วงเรื่องกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภำพบุคลำกรกับหน่วยงำน หรือองค์กรต่ำงๆ 

เพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกินอำเซียน AEC 
3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง ควรระบุรำยละเอียดของตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์ หรือจ ำนวน /ผลสัมฤทธิ์ 
4. เสนอตัวชี้วัด 

 ภำครัฐ  = จ ำนวนและสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 
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 เกษตรกร   = ปริมำณหรือกำรน ำไปใช้ปศุสัตว์และพัฒนำเทคโนโลยี 
 ผู้ประกอบกำร = ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 

 
ประเด็นที่ 2 “การพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกการตลาด” 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือกำรส่งออก : ภำคกำรผลิตปศุสัตว์มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรที่สินค้ำปศุสัตว์มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น และ

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรกลไกกำรตลำดได้เป็นอย่ำงดี 
2. เศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง มีรำยได้

เพ่ิมข้ึนจำกกำรประกอบอำชีพด้ำนปศุสัตว์อย่ำงยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ภำคปศุสัตว์เพ่ิมข้ึน 
2. สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม Value Added ของปศุสัตว์ทั้งปริมำณและคุณภำพ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าสัมมนา 
1. ตัวชี้วัดควรดูตำมห่วงโซ่อำหำร supply Chain 
2. สินค้ำปศุสัตว์มีมำตรฐำน ควำมปลอดภัย สำมำรถส่งออกได้เพ่ิมข้ึน และเพียงพอต่อกำรบริโภค

ภำยในประเทศ 
 
ประเด็นที่ 3 “การพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ ” 
 
 เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับกำรบริกำรด้ำนปศุสัตว์ที่สะดวก รวดเร็วและ 
เป็นธรรมอย่ำงท่ัวถึงกระจำยอ ำนำจกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนปศุสัตว์อย่ำงบูรณำกำร 
 

กลยุทธ์ 
1. กำรจัดตั้งหน่วยงำนเพ่ือดูแลเฉพำะด้ำนขึ้นมำใหม่ หรือพัฒนำศักยภำพของหน่วยงำนที่มีอยู่ ทั้ง

หน่วยงำนภำยในและร่วมมือกับหน่วยงำนหรือองค์กรค์ภำยนอก 
2. กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ One stop service กระจำยสู่ภูมิภำค 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ ทั้งระบบฐำนข้อมูล ระบบกำรสื่อสำรและเทคโนโลยี 
4. กำรกระจำยอ ำนำจสู่ภูมิภำค 
5. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรปศุสัตว์ 
6. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรกำรจัดกำรสำรสนเทศและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย

กำรปศุสัตว์ 
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 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับควำมส ำเร็จตำมกำรด ำเนินงำนADLI หรือ PPCA 
2. ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรปศุสัตว์เพ่ือตอบสนองผู้รับบริกำร 
3. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้บริกำร ลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร 
4. ระดับกำรเข้ำมำมีส่วมร่วมของเครือข่ำยกำรปศุสัตว์ 
5. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนปศุสัตว์ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าสัมมนา 
1. มอบอ ำนำจบำงด้ำนให้เอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญด ำเนินกำรแทน โดยกรมปศุสัตว์มีหน้ำที่เป็นฝ่ำย

ก ำกับควบคุมฐำน Regulator 
 

การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่ายการเชื่อมโยงการปศุสัตว์ 
   
 
 

       
 

         
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่  4  การส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
 
เป้าประสงค์ 

1. มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ส่งออกเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1.1 ขยำยกำรส่งออกโค (สินค้ำระดับพรีเม่ียมของไทย) กระบือ (มีผู้บริโภคมำกข้ึน) สุกรใน AEC ที่

มูลค่ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
1.2 ขยำยกำรส่งออกเนื้อไก่  สุกร แปรรูปในตลำดโลกมำกกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี(เพ่ิมปริมำณกำรบริโภค , 

กำรประกันรำคำ) 
2. เพิ่มการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศ  สร้างความเชื่อม่ันตลาดสินค้าปศุสัตว์ในประเทศ 

องคก์รอิสระ/พฒันาเอกชน (NGO) ผูบ้ริโภค 

องคก์รระหวา่งประเทศ เช่น 

OIE,FAO 

ผูผ้ลิต (เกษตรกร ) 

ผูว้จิยั 

องคก์รภาครัฐ 

สถาบนัการศึกษาเอกชน 

ผูป้ระกอบการ 
ฝ่ายการเมือง 

 

เครือข่าย 
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ตัวช้ีวัด 
2.1 ให้เกษตรมีรำยได้ที่มั่นคง โดยค่ำเฉลี่ยมูลค่ำทรัพย์สินด้ำนปศุสัตว์มำกกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสัมมนา 
2.1  สิ่งที่หำยไปคือ  อุตสำหกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับโค กระบือ เช่น หนัง 
2.2 ควรจะดูว่ำ  สิ่งที่ทำงกรมปศุสัตว์จะท ำต้องดูว่ำจะท ำได้ในลักษณะใด  ควรมีกำรกระตุ้นผู้ผลิตให้ผลิต

สินค้ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด 
2.3 ควรเพิ่มกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรบูรณำกำร 
2.4 เป้ำประสงค์ควรเน้นค ำว่ำว่ำ “เสถียรภำพ”  เช่น  เสถียรภำพทำงด้ำนรำคำสินค้ำปศุสัตว์   

สร้ำงควำมม่ันคงของตลำดภำยในประเทศ  
2.5 สินค้ำบำงอย่ำงเป็นตัวชี้วัดทำงกำรเมือง เช่น ไข่ไก่  บำงทีตั้งรำคำโดยไม่ได้ค ำนึงถึงต้นทุน  มี 

กำรแทรกแซงตลำด  บำงครั้งส่งผลท ำให้ผู้ผลิตรำยย่อยประสบปัญหำขำดทุน  ถ้ำมีกำรไล่เรียง
สัดส่วนใหม่ก็จะท ำให้เกิดควำมเชื่อม่ันมำกข้ึน 

2.6  เป้ำประสงค์ควรมีประเด็นเกี่ยวกับผู้ประกอบกำร และผู้บริโภค 
 

หัวข้อที่ 2   
1. ควรเพิ่มกลยุทธ์กำรกระจำยสินค้ำในประเทศให้มำกขึ้น  
2. ต้องกระตุ้นกำรบริโภคให้มำกขึ้น  เพ่ิมเรื่องกำรศึกษำเกี่ยวกับอำหำรให้ผู้บริโภครู้จักกำรบริโภค

อำหำรที่มีประโยชน์มำกขึ้น  และผู้ผลิตควรผลิตสินค้ำให้ถูกสุขอนำมัยมำกข้ึน 
 
ประเด็นที่ 5  “เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ
ด้านการปศุสัตว์”  
 
เป้าประสงค์ 

กรมปศุสัตว์ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นศูนย์กลำงควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้ำนกำรปศุสัตว์ของประเทศ 
เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตปศุสัตว์ให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก 

 
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสัมมนา 

1. เป้ำประสงค์ควรมีควำมชัดเจน ลงลึกลงไปว่ำจะท ำอะไรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ขำดจุดเชื่อมระหว่ำงผู้ผลิต  ผู้บริกำร  และผู้บริโภค  (กลุ่มเป้ำหมำย) 
3. อยำกเห็นบริษัทหรือภำคเอกชนที่ท ำเกี่ยวกับปศุสัตว์ให้เงินทุนเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยเพ่ือแก้ไข

ปัญหำด้ำนปศุสัตว์ที่เกิดขึ้น 
4. อยำกให้ผู้ใช้มำเป็นผู้ก ำหนดหรือผู้ประเมินงำนวิจัย 
5. อยำกให้เปลี่ยนประเด็นเป็น “กำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อกำรพ่ึงพำตนเองหรือเพ่ือกำรส่งออก” 
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6. ควรมีองค์กรของตนเอง  โครงสร้ำงต้องชัดเจน ผู้เชี่ยวชำญควรมีบทบำทในกำรวิจัย  และส ำคัญที่  
“ทิศทำง  ประเด็น และกำรน ำมำใช้”  

7. ค ำว่ำ “ศูนย์กลำง” ยังไม่ชัด  เป้ำประสงค์ควรมี “กำรน ำไปใช้” เชื่อมโยงไปยังฝ่ำยปฏิบัติ   
8. งำนวิจัยควรมีควำมเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้ำหมำย  ถ้ำเป็นไปได้ควรมีกำรปรับกลยุทธ์ภำยในองค์กรให้มี

ควำมเหมำะสม ถูกต้องตำมกระบวนกำร   
9. สิ่งส ำคัญคือ  องค์กร  ทุน  โจทย์กำรวิจัย  และนักวิจัย 
10. ควรจะมีองค์กรด้ำนวิชำกำร และมีแหล่งของเงินทุนที่น่ำท้ำทำยคือ กำรเปิดกว้ำงคุยกับภำคเอกชน  

ซึ่งจะท ำให้ผลงำนวิจัยที่ได้ถูกน ำไปใช้  มีกำรรวบรวมงำนวิจัย  มีกำรลงทะเบียนเพ่ือเช็คว่ำ งำนวิจัยมี
ใครน ำไปใช้บ้ำง 

11. อยำกให้มีกำรสร้ำงเทคโนโลยีที่ตรงใจ ตรงควำมต้องกำรซึ่งก็เป็นผลจำกกำรวิจัย 
 
กลยุทธ์ตัวชี้วัดที1่ 

1.กำรจัดตั้งศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ 
2.สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนอื่น 
3.รวบรวมจ ำแนกประเภทฐำนข้อมูลงำนวิจัย/วิชำกำรและควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ 

 
 
กลยุทธ์ตัวชี้วัดที2่ 

2.1  ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัย/วิชำกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำปศุสัตว์ 
2.2  สนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจัยครบวงจร 
2.3  บูรณำกำรด ำเนินงำนวิจัยร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
2.4  ส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัย/วิชำกำรไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 

 
กลยุทธ์ตัวชี้วัดที่  3 

3.1 ประชำสัมพันธ์ศูนย์กลำงองค์ควำมรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้ำนปศุสัตว์ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 
3.2  จัดกำรระบบกำรให้บริกำรควำมรู้แบบเบ็ดเสร็จ 
3.3  ติดตำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
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แผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย 
 

ประเภทกิจกรรม กรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
องค์กรอิสระ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activity) 
1. กำรน ำวัตถุดิบเข้ำกิจกำร  
(Inbound Logistics) 

       

2. กำรด ำเนินงำน (Operation)         
3. กำรจัดส่งสินค้ำส ำเร็จรูป 
(Output Logistics) 

 
      

4. กำรตลำดและกำรขำย 
(Marketing and  Sales) 

        

5. ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร 
(Service) 

        

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 
1. โครงสร้ำงพื้นฐำนของกิจกำร 
(Firm  Infrastructure)        

2. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
(Human  Resource  
Management) 

      

3. กำร พัฒนำ เทคโน โลยี 
(Technology Development) 

        

4.กำรจัดกำรวัตถุดิบ(Procurement)        
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วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์ 10 ปี 
(2555 – 2564) 

 
ประเด็นความมุ่งหวัง 

1. ส่งเสริมกำรวิจัย 
2. มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี 
3. รักษำวิสัยทัศน์ 
4. สนับสนุนภำคเอกชน 
5. กระจำยอ ำนำจไปยังองค์กรท้องถิ่น 
6. เรื่องใดที่ภำคเอกชนหรือเกษตรกรรำยย่อยท ำได้ดีกว่ำควรให้ท ำไป(outsource) 
7. อนำคตกรมปศุสัตว์จะมีขนำดเล็กลง  ต่อไปจะมีอ ำนำจในกำรรักษำกฎระเบียบเท่ำนั้น  มีกำรสร้ำง

งำนวิจัยและนวัตกรรม มีกำรสร้ำงควำมเป็นเอกลักษณ์ในพันธุ์สัตว์   
8. กำร outsource  หน่วยงำนที่จะมำรับผิดชอบควรมีควำมเข้ำใจภำรกิจของหน่วยงำนนั้นๆ   
9. ควรให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนกลำงด้ำนปศุสัตว์ของประเทศ สิ่งที่ต้องมองคือ  ในอีก 10 ปี เกษตรกรำย

ย่อยจะยังคงเหลือหรือเปล่ำ  จะอยู่ในสถำนะใด และจะอยู่ในทิศทำงไหน 
10. ควรมีกำรยกระดับกำรอ้ำงอิงด้ำนปศุสัตว์   ควรเป็นองค์กรที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นและเป็นที่พ่ึงของผู้บริโภค

ได้เรื่องกำรก ำกับดูแลให้ปลอดภัย  ให้ควำมรู้ในกำรบริโภคอย่ำงไร สิ่งใดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย  ควร
เปิดเผยข้อมูลสินค้ำที่ข้ึนบัญชีด ำ   

11. เพ่ิมมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลกำรน ำเข้ำ  เมื่อมีกำรเปิดกำรเสรี  ควรมีปรับเปลี่ยนภำรกิจเพ่ือกำรส่งออก 
หันมำดูภำยในประเทศมำกขึ้น  ควรใช้ทั้งงำนด้ำนวิชำกำร งำนวิจัย  มำใช้ในกำรตรวจสอบ 

12. อยำกเห็นกำรบังคับใช้กฎหมำยของกรมปศุสัตว์ให้เป็นมำตรฐำน  ที่ปลอดภัยทั้งต่อหน่วยงำน และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

13. ควรให้ผู้บริโภคหรือองค์กรที่สั่งสินค้ำบีบกลับมำยังผู้ผลิตให้ผลิตสินค้ำที่มีมำตรฐำน  
14. เนื่องจำกปริมำณก ำลังคนลดลง  งบประมำณลดลง  ดังนั้นควรมีศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรปศุสัตว์ของประเทศ

และในระดับอำเซียน   
15. ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำอำจจะมีกำรกลับมำใช้ mobile unit  แต่ในเรื่องมำตรฐำนต้องยังอยู่  เรื่องกำร

บริกำรต้องมีควำมเข้มข้นมำกขึ้น  และงำนด้ำนวิชำกำรต้องมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 
16. อำจจะเกิดกำรสมองไหลในอนำคต   พ้ืนที่กำรท ำปศุสัตว์ลดลง (คนมำกขึ้น จะมีกำรแย่งกันในเรื่อง

พลังงำนมำกขึ้น) รูปแบบสินค้ำเปลี่ยน   ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป  (มีควำมละเอียดมำกขึ้น) เช่น ระดับไขมัน 
ระดับ CLA   สิ่งที่ต้องตำมมำคือ  งำนวิจัยมีควำมส ำคัญมำกขึ้น  มีควำมลึกซึ้ง   
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17. กลไกในกำรบริหำรจัดกำร ในระดับเกษตรกร  ผู้ประกอบกำร  ในเรื่องของเกษตรกรรำยย่อย  มีกำร
ปรับเปลี่ยนบทบำท  องค์กรเกษตรกร กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยมำกขึ้น  กรมปศุสัตว์ควรมีควำมส ำคัญใน
กำรก ำหนดทิศทำง เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์ 

18. แทนที่จะมีงบประมำณจังหวัด  ควรจะมีงบประมำณระดับภำคเพ่ิมข้ึน  เพื่อที่จะมำใช้ในกำรเชื่อมโยง 
19. สิ่งที่น่ำเป็นห่วงคือ  เรื่องควำมมั่นคงของอำหำร  ชำวบ้ำนที่เคยเป็นผู้ผลิต จะกลำยเป็นผู้บริโภคมำกขึ้น 

เนื่องจำกข้อจ ำกัดหลำยประกำร (พ้ืนที,่ ข้อห้ำมในกำรเลี้ยงสัตว์บำงประเภท) 
20. กำรหำแหล่งพลังงำนทดแทนเป็นกระแสที่มำแรงในขณะนี้  มีกำรน ำวัตถุดิบหลำยอย่ำงมำใช้เพ่ือผลิต

ไฟฟ้ำ  เช่น  กำรใช้หญ้ำอำหำรสัตว์และมูลสัตว์  ซึ่งจะส่งผลท ำให้เกิดกำรเลี้ยงสัตว์  เพ่ือน ำมูลสัตว์ไปใช้
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 

21. ให้มองถึงควำมส ำคัญของกระแสโลกในปัจจุบันและอนำคต นั่นคือ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม (ภำวะโลก
ร้อน) 

22. ควรที่จะพัฒนำทำงด้ำน Biotechnology  
23. ควรที่จะมองในกำรพัฒนำแบบผสมผสำน เน้นในลักษณะป้องกันในเกษตรกรรำยย่อย ให้สำมำรถพัฒนำ

ได้อย่ำงครบวงจร เพ่ือให้เกิดควำมม่ันคงให้สำมำรถยืนอยู่ได้ เช่น โรงฆ่ำสัตว์ 
24. สร้ำงสินค้ำที่เป็นเอกลักษ์ณ์ ( เช่น ปศุสัตว์อินทรีย์ , ข้ำวหอมมะลิ ,ไข่เค็มไชยำ) 
25. มีกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์ในแบบชีวภำพ ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม (เนื่องจำกในอนำคตจะมีลักษณะของ

สังคมท่ีเป็นชุมชนหนำแน่น และพ้ืนที่ท ำกำรปศุสัตว์จะลดน้อยลง) 
26. เน้นทำงด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำร โดยเฉพำะในเกษตรกรรำยย่อย เพ่ือจะสำมำรถรับมือกับภำวะวิกฤต

ทำงอำหำรได้  
27. ส่งเสริมกำรปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว ซึ่งจะมีกำรขยำยตัวมำกในอนำคต โดยจะเป็นไปใน

ลักษณะวิถีธรรมชำติ เช่น รีสอร์ท ฟำร์มโชคชัย) 
28. ส่งเสริมด้ำนคุณภำพอำหำร รวมถึงรสชำติอำหำร โดยดึงจุดเด่น สร้ำงเอกลักษณ์ และเผยแพร่ ให้เห็นถึง

ควำมเป็นไทย (อำหำรพื้นเมือง) 
29. ส่งเสริมให้เกษตรกรรำยย่อยมีควำมมั่นคง มีควำมเป็นมืออำชีพ และสำมำรถยืนอยู่ได้ในภำวะวิกฤต 
30. ด้ำนเอกลักษณ์ (style)โดยจะต้องสร้ำงเอกลักษณ์ให้กับสินค้ำปศุสัตว์ไทยได้ (เช่น ปลำดิบ-ญี่ปุ่น) 
31. ทำงด้ำนอัตลักษณ์ ซึ่งจะสำมำรถเน้นกำรปศุสัตว์ลงไปได้ เช่น แปลงนำ ก็สำมำรถให้นักท่องเที่ยวมำร่วม

ปลูกได้ และเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมำใหม่ ก็สำมำรถมำเก็บเกี่ยวพืชผลที่ได้ปลูกไว้ได้ หรือกำรจัด
นิทรรศกำรแสดงสินค้ำด้ำนกำรปศุสัตว์) 

32. พัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย ซึ่งจะท ำให้เกษตรกรจะสำมำรถเข้ำถึง
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้มำกขึ้น 

33. ส่งเสริมทำงด้ำนเทคโนโลยี เช่น Facebook ให้ผู้สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำงด้ำนปศุสัตว์ได้มำกขึ้น 
34. เน้นและส่งเสริมกำรวิจัยที่สำมำรถใช้ได้จริง และตรงควำมต้องตำมยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
35. เปลี่ยนบทบำทขององค์กรจำกผู้ปฏิบัติงำน เป็นผู้ก ำกับงำน 
36. ลดกำรแทรกแซงทำงกำรเมือง เพื่อป้องกันปัญหำเรื่องกำรเสียโอกำสด้ำนมันสมองของภำครัฐ 
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37. สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรำยย่อยด้ำนกำรปศุสัตว์ได้ (เช่น กำรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น, ควำมส ำเร็จ
ในอำชีพ)  

38. มีลักษณะของกำรจัดกำรด้ำนปศุสัตว์ในรูปแบบฟำร์มมำกขึ้น เนื่องจำกในอนำคตพ้ืนที่ท ำกำรปศุสัตว์จะ
ลดลง 

39. มีกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรทำงตลำด 
40. ด้ำนทุนทำงกำรปศุสัตว์ เช่น พันธุ์สัตว์ (จะต้องมีกำรรักษำพันธุ์สัตว์ไว้) เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรน ำเข้ำ

เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะเก่ียวโยงกับเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรด้วย 
41. ต้องมีกำรส่งเสริมสินค้ำทำงกำรปศุสัตว์ ที่ต้องค ำนึงถึงสุขภำพผู้บริโภคมำกข้ึน 
42. มียุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุนกำรกลับคืนถิ่น ให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำท ำมำกขึ้น และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขึ้น 
43. มีกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปปศุสัตว์ ให้ทันตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลง  
44. มีกำรส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อกำรท่องเที่ยว เช่น เอำพ้ืนที่ที่มีกำรท ำเศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
45. กรมปศุสัตว์จะต้องท ำงำนในลักษณะเชิงรุก เช่น โรคระบำดสัตว์ 
46. มองถึงกำรมีส ำนักงำนปศุสัตว์ระหว่ำงประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำรที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำได้

ทันที ทั้งในระดับเอเซีย และระดับโลก 
47. ส่งเสริมบทบำททำงด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรส่งออก และน ำเข้ำสินค้ำปศุสัตว์อย่ำงแท้จริง  
48. ควรมีกำรแก้กฎหมำยที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกำรปศุสัตว์ เช่น กำรค้ำในกลุ่ม AEC 
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