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คํานํา

ในระยะที่ผานมาเกิดปญหาที่เปนผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในหลายดาน เชน ขาดแคลน
แมพันธุโคเนื้อ ขาดแคลนพ้ืนที่เลี้ยงสัตว ความผันผวนของราคาซื้อขายโคเนื้อ และขาดแหลงเงินทุนในการพัฒนา
อาชีพ รวมทั้งมีการนําเขาเนื้อโคที่เพ่ิมข้ึน เกษตรกรหลายรายตัดสินใจเลิกเลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกรรายใหมก็ไม
กลาที่จะเริ่มตนการเลี้ยงโคเนื้อ สงผลใหจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และปริมาณโคเนื้อลดลงอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีปญหาการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงผสมในอาหารสัตว ซึ่งทําลายสุขภาพผูบริโภค และทําลายความ
เชื่อมั่นตลาดสงออก จึงจําเปนตองเรงแกปญหา และยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อใหมีรายไดที่มั่นคง และสราง
ความมั่งค่ังอยางยั่งยืนในสาขาปศุสัตว ดวยความภาคภูมิใจในอาชีพ

กรมปศุสัตว ไดแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนดานโคเนื้อ ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทํายุทธศาสตรโคเนื้อ
กรมปศุสัตว ป 2561-2565 เพ่ือใชเปนแนวทางทางการสงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทย
สําหรับเกษตรกรฐานรากของประเทศ 8 แสนรายทั่วประเทศ ที่เลือกเลี้ยงโคเนื้อทั้งเปนอาชีพเสริมและเปนอาชีพ
หลัก ซึ่งโคเนื้อนับวามีความสําคัญในสาขาปศุสัตวชนิดหนึ่งที่สรางความมั่นคงทางดานอาหาร การดํารงไว
ซึ่งวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ แมวาใน
อดีตที่ผานมาการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจะขาดความตอเนื่อง และเผชิญปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการตาง ๆ
และยังไมสามารถยกระดับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ที่มีมาตรฐานการผลิตครอบคลุมตลอดหวงโซ รวมทั้งมี
ขอมูลการศึกษาวิจัยดานโคเนื้อครอบคลุมในทุกดาน แตยังไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชนในหวงโซมูลคาเพ่ิม
เทาที่ควร ซึ่งยุทธศาสตร 5 ป ฉบับนี้ คณะทางานฯ ไดสังเคราะหจากรายงานการพิจารณาศึกษายุทธศาสตรการ
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ป 2560 ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ที่ไดทําการศึกษาขอมูลจากงานวิจัย สภาพความเปนจริงของอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบ ตั้งแต
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อรายรายยอย รายเล็ก รายกลาง หรือรายใหญที่เลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ ผูประกอบการ
โรงฆาชําแหละ พอคาเนื้อโคชําแหละ ผูประกอบการจําหนายเนื้อโค และบริการอาหารจากเนื้อโค รวมถึง
การประชุมระดมสมองจากผูมีสวนไดสวนเสียของผูเลี้ยงโคเนื้อ ผูประกอบการ และนักวิชาการที่มีประสบการณ
จากสถาบันการศึกษา และหนวยงานราชการที่เก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมครบถวน สําหรับเปนขอเสนอ
แนวทางการสงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศในอนาคต

คณะทางานฯ ไดแยกเฉพาะประเด็นสําคัญที่เปนขอเสนอในการดําเนินการเรงดวนในระยะ 5 ปแรก
จากแผน 20 ป มาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรโคเนื้อกรมปศุสัตว ป 2561-2565 ซึ่งหวังวาจะเปนแนวทางใหกับ
หนวยงานของกรมปศุสัตวใชเปนแนวทางในการตั้งงบประมาณ และขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ใหบรรลุวิสัยทัศน
ใน 5 ปแรก คือ “เปนผูนําการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอตอการบริโภคและสงออกในภูมิภาค” กรมปศุสัตว ขอขอบคุณ
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิต
ทางการเกษตร  และคณะทํางานพิจารณาศึกษาการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบที่ไดจัดทํา
เอกสารเพ่ือเปนตนแบบ และขอขอบคุณคณะทํางานขับเคลื่อนดานโคเนื้อของกรมปศุสัตว ทุกกอง ทุกสํานัก ที่ได
รวมกันจัดทํายุทธศาสตรโคเนื้อกรมปศุสัตว 5 ป พ.ศ. 2561-2565 จนเสร็จสิ้นสมบูรณ ไว ณ โอกาสนี้ดวย
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กรอบยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป
พ.ศ.2561-2565

1. วิสัยทัศน “เปนผูนําการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอตอการบริโภค และสงออกในภูมิภาค”
2. พันธกิจ

2.1 สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานโคเนื้อที่เปนปจจุบัน มีความถูกตองแมนยํา สามารถใช
ประโยชนไดจริง

2.2 เสริมสรางความสามารถในการเขาถึงแหลงเนื้อโคที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ จากระบบการจําหนายที่ไดมาตรฐาน

2.3 สงเสริมดานการพัฒนาการตลาดในประเทศและการสงออกโคเนื้อ เนื้อโค ผลิตภัณฑเนื้อโค
และหนังโคจากโคไปตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

2.4 สรางความเขมแข็งและความสามารถของระบบการผลิตพันธุโคตนน้ํา  ดานพันธุกรรม ดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และสมรรถนะการผลิต ใหมีปริมาณเพียงตอการสนับสนุนผลิตโคเนื้ออุตสาหกรรมในทุกระดับ

2.5 สรางความเขมแข็ง และการยกระดับการผลิตของเกษตรกรรายยอย เอกชน ใหสามารถเลี้ยง
โคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมตอบสนองตอการบริโภค สามารถสรางรายไดเพ่ิมและสงผลตอการลดความยากจนของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ

2.6 รับรองระบบโครงสรางพ้ืนฐานในกระบวนการแปรรูปโคเนื้อและเนื้อโคที่ไดมาตรฐานและ
เพียงพอ มีความสามารถในการบริหารจัดการในกระบวนการฆาชําแหละ ตัดแตงซาก แปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโค
เครื่องใน การแปรรูปหนังและผลิตภัณฑหนังในระดับอุตสาหกรรม การสงออกในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

2.7 สรางความเขมแข็งขององคกรภาครัฐ  เกษตรกร เอกชน  ในการวมกลุมกันเปนเครือขาย
สมาคมที่เปนทางการ ใหสามารถมีการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหมีความกาวหนาพัฒนา และพัฒนา
ระบบการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม

2.8 สรางความเขมแข็งในการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม และมีระบบ
การติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบ
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือรักษาเสถียรภาพตลาดการเลี้ยงโคเนื้อและการผลิตเนื้อคุณภาพใหเพียงพอตอการบริโภค
3.2 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ
3.3 พัฒนาระบบการผลิตพันธุโคตนน้ํา  ดานพันธุกรรม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสมรรถนะ

การผลิต ใหมีศักยภาพพียงตอการสนับสนุนผลิตโคเนื้ออุตสาหกรรมในทุกระดับ
3.4 ลดตุนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อใหสามารถแขงขันได

4.ตัวชี้วัด
4.1 ผลิตโคเนื้อเพ่ือการบริโภคไดไมต่ํากวา 1.2 ลานตัว/ป คนไทยบริโภคเนื้อโคไมต่ํากวา 3.0

กิโลกรัมตอคนตอป
4.2 มีอัตราการเพ่ิมประชากรโคไมนอยกวารอยละ 11 ตอป
4.3 ลดตนทุนคาอาหารในการผลิตโคเนื้อ อยางนอยรอยละ 10



5.เปาหมายระยะ 5 ปแรก (ป 2561-2565)
5.1 การผลิตโคเนื้อและเนื้อโคในเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคและสงออกไมนอยกวา

1,600,000 ตัวตอป (ผลิตใหเพียงพอตอการบริโภค 1.2 ลานตัว ลดการนําเขาและสงออกเพ่ิม รวม 0.4 ลานตัว)
5.2 โรงฆาโคมาตรฐานมีเพียงพอรองรับความตองการการบริโภคเนื้อโคทั้ง 3 ระดับตลาดและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการการฆาชําแหละตัดแตงซาก แปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโคตาม
มาตรฐานสากล และรองรับความตองการการบริโภคเนื้อโคทั้ง 3 ระดับตลาด

5.3 มีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจโคเนื้อทั้งในและตางประเทศที่หลากหลาย
5.4 มีการวิจัยและนวัตกรรมดานการผลิตตลอดโซอุปทานจนถึงการบริโภคโดยการสรางความ

เขมแข็งดานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมทางการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม
6.ยุทธศาสตรโคเนื้อ 3 ดาน

6.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย
6.2 ยุทธศาสตรที่ 2 กระตุนการเพ่ิมประชากรโคเนื้อ
6.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการพืชอาหาร และอาหารสัตวสําหรับโคเนื้อ

7.ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 3 ดาน ไดแก
7.1 ผลิตโคเนื้อเพียงพอตอการบริโภคไมต่ํากวา 1.2 ลานตัว/ป และคนไทยไดบริโภคเนื้อโคไมต่ํา

กวา 3.0 กิโลกรัมตอคนตอป
7.2 มีอัตราการเพ่ิมประชากรโคไมนอยกวารอยละ 11 ตอป
7.3 ลดตนทุนคาอาหารในการผลิตโคเนื้อ อยางนอยรอยละ 10

ตารางท่ี 1 กลยุทธ แผนงานและมาตรการ ภายใตยุทธศาสตรโคเนื้อ 3 ดาน

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน มาตรการ
ยุทธศาสตรท่ี 1
การรักษาตลาด
การบริโภคเนื้อ
โคไทย

กลยุทธที่ 1 การสกัดก้ัน การ
นําเขาเนื้อโคผิดกฎหมายการ
ใชสารเรงเนื้อแดง และเนื้อ
นําเขา

1. แผนงานดานเทคโนโลยี มี 2 มาตรการ
2. แผนงานดานการบริหารจัดการ มี 11 มาตรการ
3. แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ มี 1 มาตรการ

กลยุทธที่ 2 การสรางคุณภาพ
ชีวิตความเชื่อมั่นความ
ปลอดภัยดานอาหาร

1. แผนงานดานเทคโนโลยี มี 2 มาตรการ
2. แผนงานดานการบริหารจัดการ มี 4 มาตรการ
3. แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ มี 2 มาตรการ

ยุทธศาสตรท่ี 2
กระตุนการเพ่ิม
ประชากรโคเนื้อ

1.การเพ่ิมปริมาณโคเนื้อทั้ง
ระบบ

1. แผนงานดานเทคโนโลยี
2. แผนงานดานการบริหารจัดการ
3. แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ

มี 2 มาตรการ
มี 8 มาตรการ
มี 4 มาตรการ

2.การสรางความมั่นคงใน
อาชีพใหแกเกษตรกร
และองคกรเกษตรกร

1. แผนงานดานเทคโนโลยี
2. แผนงานดานการบริหารจัดการ
3. แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ

มี 1 มาตรการ
มี 5 มาตรการ
มี 0 มาตรการ



ตารางท่ี 1 กลยุทธ แผนงานและมาตรการ ภายใตยุทธศาสตรโคเนื้อ 3 ดาน (ตอ)
ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน มาตรการ

3.การสรางมูลคาเพ่ิมตลอด
หวงโซการผลิต และการสราง
โอกาสจากโคเนื้อนําเขา

1. แผนงานดานเทคโนโลยี
2. แผนงานดานการบริหารจัดการ
3. แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ

มี 2 มาตรการ
มี 8 มาตรการ
มี 2 มาตรการ

ยุทธศาสตรท่ี 3
การบริหาร
จัดการพืช
อาหาร และ
อาหารสัตว
สําหรับโคเนื้อ

1.การปฏิรูประบบ  การผลิต
การเก็บเก่ียว การแปรรูปและ
ถนอมรักษาพืชอาหารและ
เศษเหลือจากอุตสาหกรรม
เกษตรเชิงพาณิชย

1. แผนงานดานเทคโนโลยี
2. แผนงานดานการบริหารจัดการ
3. แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ

มี 2 มาตรการ
มี 4 มาตรการ
มี 2 มาตรการ

2.การใชประโยชนนวัตกรรม
อาหารสัตว และระบบการ
จัดการใหอาหารโคเนื้อ

1. แผนงานดานเทคโนโลยี
2. แผนงานดานการบริหารจัดการ
3. แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ

มี 2 มาตรการ
มี 3 มาตรการ
มี 2 มาตรการ

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
8.1 ดานเศรษฐกิจ รวม 84,280.0 ลานบาท

8.1.1 มูลคาเนื้อโคชําแหละเพ่ือการบริโภค จากโคเนื้อ 1,200,000 ตัว คิดเปนเนื้อทั้งหมด
ประมาณ 190,430 ตัน (ตลาดระดับบน 3% ตลาดระดับกลาง 44% ตลาดสวนใหญหรือตลาดทั่วไป 53%) มูลคา
รวม ประมาณ 58,557 ลานบาท

8.1.2 มูลคาโคเนื้อมีชีวิตสงออก รวม ประมาณ 15,978.0 ลานบาท
8.1.2.1 สงออกปกติ ประมาณ 0.154 ลานตัวตอป มูลคา รวม 6,100.0 ลานบาท
8.1.2.2 สงออกเพ่ิมข้ึน ประมาณ 0.250 ลานตัวตอป มูลคา รวม 9,878.0 ลานบาท

8.1.3 มูลคาการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อ หนัง เขา กระดูก ปละประมาณ 5,000.0 ลานบาท
(ผลิตภัณฑเนื้อ เขา กระดูก ประมาณ 500 ลานบาท ผลิตภัณฑหนัง ประมาณ 4,500 ลานบาท)

8.1.4 มูลคาปุยคอกจากมูลโค คิดเปนน้ําหนักแหง เฉลี่ย 949 กิโลกรัมตอตัวตอป (เฉลี่ยน้ําหนัก
โคเนื้อทุกขนาด 200 กิโลกรัมตอตัว ถายมูลวันละ 5% ของน้ําหนักตัว มูลโคมีน้ําหนักแหง 26%) จํานวน โคเนื้อ
รวม 5,000,000 ตัว คิดเปนปริมาณปุยคอก ประมาณ 4,745,000,000.0 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 1 บาทตอกิโลกรัม
คิดเปนมูลคา ประมาณ 4,745.0 ลานบาท

8.2 ดานสังคม และการพัฒนาอาชีพ
8.2.1 มกีรอบยุทธศาสตรในการสงเสริมและพัฒนาโคเนื้อที่รัฐบาลสามารถใชเปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ สนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพที่มั่นคง
มั่งค่ัง และยั่งยืนได

8.2.2 สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเพ่ือ รวมกันคิด รวมกันวางแผน
และรวมกันแกไขปญหาดานการผลิต การตลาด และการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ

8.2.3 ลดปญหาดานสังคม จากการเคลื่อนยายแรงงานจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง



8.3 ดานสิ่งแวดลอม
8.3.1 จํานวน โคเนื้อ รวม 5,000,000 ตัว คิดเปนปริมาณปุยคอกที่ผลิตได ประมาณ

4,745,000,000.0 กิโลกรัมตอป หรือ ประมาณ 4,745,000 ตันตอป สามารถนําไปปรับปรุงคุณภาพของดินใหดีข้ึน
ประมาณปละไมต่ํากวา 4,745,000 ไร

8.3.2 นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชในการเลี้ยงโคเนื้อ ฟาง
ขาว เปลือกและตนสับปะรด เปลือกและซังขาวโพด กากน้ําตาล เปลือก และแปงมันสําปะหลัง ฯลฯ มาใชเปน
อาหารโคเนื้อ ชวยลดตนทุนการผลิต ลดปญหาการเผาฟางขาว ชวยลดปญหาดานมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมอีก
ทางหนึ่ง



1.สถานการณการผลิตโคเนือ้ของโลก
1.1 ดานการผลิต

ป พ.ศ. 2555 - 2559 การผลิตเนื้อโคของประเทศตางๆ ไดมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึน ในอัตรา
รอยละ 0.13 ตอป โดยในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณการผลิตอยูที่ 60.49 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากกอนที่มีปริมาณการ
ผลิตประมาณ 60.02 ลานตัน หรือรอยละ 0.77 ผูผลิตรายใหญมีการผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป จีน และอินเดีย มีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.29 รอยละ 2.07 รอยละ 2.99 และรอยละ 3.66
ตามลําดับ สวนบราซิลมีผลผลิตลดลงรอยละ 1.50

ป พ.ศ. 2560 คาดการณวาการผลิตเนื้อโคจะมีปริมาณ 61.32 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจาก ป พ.ศ.
2559 รอยละ 1.38 ผูผลติรายใหญที่มีการผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน และอินเดีย  ซึ่งผลิตเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3.68 รอยละ 2.00 รอยละ 0.72 และรอยละ 2.35 ตามลําดับ สวนในสหภาพยุโรปปริมาณการผลิตทรงตัว
การผลิตของโลกขยายตัวจากการผลิตที่เพ่ิมข้ึนในสหรัฐอเมริกา และอเมริกาใต โดยเฉพาะบราซิลมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน
จากความตองการในตลาดสงออกที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการขยายเขาสูตลาดของจีน ซาอุดิอาระเบีย และ
สหรัฐอเมริกา

ตารางท่ี 1 ปริมาณการผลิตเนื้อโคของโลก ป พ.ศ. 2555 - 2560
หนวย: พันตันน้ําหนักซาก

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559* อัตราเพิ่ม
(รอยละ) 2560**

สหรัฐอเมริกา 11,848 11,751 11,075 10,817 11,389 -1.61 11,808
บราซิล 9,307 9,675 9,723 9,425 9,284 -0.31 9,470
สหภาพยุโรป 7,708 7,388 7,443 7,691 7,850 0.77 7,850
จีน 6,623 6,730 6,890 6,700 6,900 0.78 6,950
อินเดีย 3,491 3,800 4,100 4,100 4,250 4.81 4,350
ประเทศอ่ืนๆ 20,736 21,441 21,862 21,289 20,813 0.00 20,890

รวม 59,713 60,785 61,093 60,022 60,486 0.13 61,318
หมายเหตุ: *ประมาณการ **คาดคะเน
ท่ีมา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

1.2 ดานการตลาด
(1) ความตองการบริโภค

ป พ.ศ. 2555 - 2559 ปริมาณความตองการบริโภคเนื้อโคในประเทศตางๆ มีทิศทางที่
ลดลงในอัตราสวนรอยละ 0.35 ตอป ประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาไดแก สหภาพ
ยุโรป และจีน การบริโภคเนื้อโคในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณ 57.73 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการ
บริโภคปริมาณ 58.16 ลานตันรอยละ 0.75



ป พ.ศ. 2560 คาดการณวาจะมีการบริโภคเนื้อโค 59.40 ลานตัน เพ่ิมสูงข้ึนจาก
ป พ.ศ. 2559 รอยละ 2.90 โดยประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุดยังคงเปนประเทศสหรัฐอเมริกา อยูที่ประมาณ
11.85 ลานตัน รองลงมาไดแก จีน 7.89 ลานตัน และสหภาพยุโรป 7.88 ลานตัน

ตารางท่ี 2 ปริมาณการบริโภคเนื้อโคของโลก ป พ.ศ. 2555 - 2560
หนวย: พันตันน้ําหนักซาก

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559* อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

2560**

สหรัฐอเมริกา 11,739 11,608 11,241 11,276 11,664 -0.42 11,845
จีน 6,667 7,112 7,277 7,339 7,673 3.17 7,890
สหภาพยุโรป 7,760 7,520 7,514 7,751 7,890 0.64 7,875
บราซิล 7,845 7,885 7,896 7,781 7,499 -1.03 7,585
อารเจนตินา 2,458 2,664 2,503 2,534 1,390 -11.22 2,465
ประเทศอ่ืนๆ 21,803 22,333 22,593 21,483 21,612 -0.56 21,741

รวม 58,272 59,122 59,024 58,164 57,728 -0.35 59,041
หมายเหตุ: *ประมาณการ **คาดคะเน
ท่ีมา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

(2) การสงออก
ป พ.ศ. 2555 - 2559 การสงออกเนื้อโคเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 3.49 ตอป สวนในบราซิล

และอินเดียมีการสงออกมากที่สุด รองลงมาไดแก ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2559 นั้น มีการ
สงออกเนื้อโค 9.44 ลานตัน ลดลงจากป พ.ศ. 2558 ที่มีการสงออก 9.54 ลานตัน รอยละ 1.03 เนื่องจาก
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมีการสงออกลดลงรอยละ 25.30 และรอยละ 9.23 ตามลําดับ และในบราซิล อินเดีย
และสหรัฐอเมริกา มีการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.50 รอยละ 2.44 และรอยละ 8.95 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3 ปริมาณการสงออกเนื้อโคของโลก ป พ.ศ. 2555 - 2560
หนวย: พันตันน้ําหนักซาก

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559* อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

2560**

บราซิล 1,524 1,849 1,909 1,705 1,850 3.11 1,950
อินเดีย 1,411 1,765 2,082 1,806 1,850 5.81 1,925
ออสเตรเลีย 1,407 1,593 1,851 1,854 1,385 1.21 1,325
สหรัฐอเมริกา 1,112 1,174 1,167 1,028 1,120 -1.18 1,193
นิวซีแลนด 517 529 579 639 580 4.28 550
ประเทศอ่ืนๆ 2,160 2,212 2,404 2,505 2,654 5.51 2,753

รวม 8,131 9,122 9,992 9,537 9,439 3.49 9,696
หมายเหตุ: *ประมาณการ **คาดคะเน
ที่มา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)



ป พ.ศ. 2560 คาดวาจะมีการสงออกเนื้อโค 9.70 ลานตัน เพ่ิมสูงข้ึนจากป พ.ศ. 2559 รอยละ
2.72 บราซิลเปนผูสงออกมากที่สุด ปริมาณ 2.18 ลานตัน รองลงมาไดแก อินเดีย 1.93 ลานตัน และออสเตรเลีย
1.33 ลานตัน จีนยังคงเปนตลาดที่มีการเติบโตสูง โดยมีการเปดตลาดใหแกอารเจนตินา และบราซิล ซึ่งสงผลให
บราซิลเปนผูสงออกอันดับหนึ่ง

(3) การนําเขา
ป พ.ศ. 2555 - 2559 การนําเขาเนื้อโคมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนในอัตรารอยละ 2.96 ตอป โดย

การนําเขาเนื้อโคในป พ.ศ. 2559 อยูที่ประมาณ 7.67 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2558 ที่มีการนําเขา 7.65 ลาน
ตัน หรือประมาณรอยละ 0.25 เนื่องจากประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใตมีการนําเขาเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 24.43
รอยละ 11.32 และรอยละ 23.19 ตามลําดับ สวนสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย มีการนําเขาลดลงรอยละ 10.40 และ
รอยละ 5.80 ตามลําดับ

ป พ.ศ. 2560 คาดการณวาจะมีการนําเขาเนื้อโคของโลกประมาณ 7.76 ลานตัน ซึ่งเพ่ิม
สูงข้ึนจากป พ.ศ. 2559 รอยละ 1.27 เนื่องจากประเทศผูนําเขาหลัก เชน จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต  โดยมีการ
นําเขาเนื้อโคเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.15 รอยละ 2.10 และรอยละ 1.96 ตามลําดับ สวนในเกาหลีใตนั้นมีความตองการ
การนําเขาเพ่ิมข้ึนจากปริมาณการผลิตที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรและนโยบายในประเทศ สวน
สหรัฐอเมริกามีการนําเขาลดลงรอยละ 11.24 เนื่องจากมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ในขณะที่รัสเซียและอียิปตมีการนําเขาใน
ระดับเดิม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา

ตารางท่ี 4 ปริมาณการนําเขาเนื้อโคของโลก ป พ.ศ. 2555 - 2560
หนวย: พันตันน้ําหนักซาก

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559* อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

2560**

สหรัฐอเมริกา 1,007 1,020 1,337 1,529 1,370 10.74 1,216
จีน 86 412 417 663 825 64.84 950
ญี่ปุน 737 760 739 707 715 -1.32 730
รัสเซีย 1,027 1,023 929 621 585 -15.00 585
เกาหลีใต 370 375 392 414 510 7.69 520
ประเทศอ่ืนๆ 3,488 3,858 4,067 3,713 3,661 0.59 3,762

รวม 6,715 7,448 7,881 7,647 7,666 2.96 7,763
หมายเหตุ: *ประมาณการ **คาดคะเน
ท่ีมา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)



2.สถานการณการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย
2.1 สถานการณการผลิตโคเนื้อในรอบ 6 ป จากกสถิติกรมปศุสัตวของประเทศไทย ชวง

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2555-2560) โครงสรางการผลิต จํานวนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ และประชากรโคเนื้อมีแนวโนม
ลดลงตอเนื่อง ในป พ.ศ.2555 มีเกษตรกรจํานวน 1.035 ลานครอบครัว โคเนื้อ 6.33 ลานตัว ป พ.ศ.2560
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อลดลงเหลือ 0.79 ลานครอบครัว โคเนื้อเหลือ 4.87 ลานตัว จํานวนเกษตรกร และโค เนื้อ
ลดลงจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 23.67 และ 23.06 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางท่ี 5 จํานวนโคเนื้อและเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย ป พ.ศ. 2555 - 2560

2.2 สถานการณการผลิตโคเนื้อ ป 2560
1.2.1 สัดสวนจํานวนโคเนื้อและเกษตรกรผูเลี้ยง ป 2560 จําแนกเปนรายภาค ปริมาณโคเนื้อใน

ประเทศมีจํานวน 4,876,228 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง รวม 792,148 ครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 6 ตัวตอครอบครัว ซึ่งมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนจากปกอนๆ โดยภูมิภาคที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 46.85
รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต รอยละ 20.32 17.67 และ 15.16 ตามลําดับ สวนเกษตรกรผูเลี้ยง
มากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 61.62 รองลงมาคือภาคใต ภาคเหนือ และภาคกลาง รอยละ 20.24
9.98  และ 8.17 ตามลําดับ ดังนั้น จากขอมูลนีจ้ะเห็นไดวาภูมิภาคที่เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อที่มสีัดสวนจํานวนตัวตอ
ครอบครัวมากที่สุดคือ ภาคกลาง ประมาณ 15.3 ตัว/ครัวเรือน และต่ําสุดคือภาคใต ประมาณ 4.6 ตัว/ครัวเรือน
รายละเอียดตามตารางที่ 6



ตารางท่ี 6 จํานวนโคเนื้อและเกษตรกรผูเลี้ยงจําแนกตามพ้ืนที่การเลี้ยง ป 2560

รายภาค โคเนื้อ เกษตรกร

(ตัว) รอยละ (ครัวเรือน) รอยละ
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด(เขต 3 และเขต 4) 2,284,682 46.85 488,084 61.62
รองลงมาไดแกภาคกลาง   (เขต 1 2 และเขต 7) 990,913 20.32 64,688 8.17
ภาคเหนือ(เขต 5 และเขต 6) 861,735 17.67 79,070 9.98
ภาคใต(เขต 8 และเขต 9) 738,898 15.16 160,306 20.24

รวม 4,876,228 100.00 792,148 100.00
ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว, 2560

2.2.2 จํานวนโคเนื้อและผูเลี้ยงโค ป 2560 จําแนกตามประเภทของโคเนื้อ ตามตารางที่ 7
ตารางท่ี 7 ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ จําแนกเปนรายเขตปศุสัตว ป 2560

2.2.3 จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อหนาแนน จากสถิติจํานวนโคเนื้อของกรมปศุสัตว ป 2560 พบวา
จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด 9 อันดับ ซึ่งมีโคเนื้อมากกวา 1.5 แสนตัวข้ึนไป จะกระจุกตัวอยูในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด โดยเปนจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 3 จํานวน 5 จังหวัด และพ้ืนที่ปศุสัตว
เขต 4 จํานวน 2 จังหวัด และเปนจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 7 และปศุสัตวเขต 8 เขตละ 1 จังหวัด ไดแก

ลําดับที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา โคเนื้อ 245,126 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 3
ลําดับที่ 2 จังหวัดสุรินทร โคเนื้อ 241,069 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 3
ลําดับที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี โคเนื้อ  219,618 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 7



ลําดับที่ 4 จังหวัดศรีสะเกษ โคเนื้อ 205,130 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 3
ลําดับที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี โคเนื้อ 203,729 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 3
ลําดับที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย โคเนื้อ 201,158 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 3
ลําดับที่ 7 จังหวัดรอยเอ็ด โคเนื้อ 191,594 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 4
ลําดับที่ 8 จังหวัดสกลนคร โคเนื้อ 159,373 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 4
ลําดับที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช โคเนื้อ 153,444 ตัว พ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8

2.2.4 โครงสรางของฝูงโคเนื้อในป 2560 จากตารางที่ 2 พบวาสัดสวนโคเนื้อเพศเมียในฝูงจะมี
จํานวนมากกวาโคเนื้อเพศผู คือมีจํานวนคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 68 ในขณะที่เปนโคเพศผูพียง รอยละ 32 และใน
สัดสวนของโคเพศเมีย จะเปนโคเพศเมียขนาดอ่ืนๆ รอยละ 56 สวนแมพันธุ(ตั้งทองแรกข้ึนไป) คิดเปน รอยละ 44
สวนในโคเพศผูสวนใหญ จะเปนโคเพศผูทั่วไปทุกขนาด ถึงรอยละ 90 และมีเพียงรอยละ 10 เปนโคในระบบการ
เลี้ยงขุน
ตารางท่ี 8 สัดสวนโคเนื้อในฝูงจําแนกตามเพศ

รายภาค โคเพศเมีย โคเพศผู
(ตัว) รอยละ (ตัว) รอยละ

1.สัดสวนโคเพศเมียและโคเพศผู 3,316,863 68 1,559,365 32
2.สัดสวนโคเพศเมีย

2.1 แมพันธุ 1,475,698 44
2.1 ลูกโคทุกขนาด 1,841,165 56

3.โคเพศผู
3.1 โคเพศผูทุกขนาด 1,401,143 90
3.2 โคขุน 158,222 10

2.2.5 เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อฐานรากที่ เลี้ยงโคเนื้อไม เ กิน 30 ตัว ป  พ.ศ.2558 จํานวน
752,626 ราย (98.43%) เกษตรกรกลุมนี้มีความสําคัญที่ภาครัฐจะตองยกระดับใหมีฐานะ ความมั่นคงในอาชีพ
เปาหมายเกษตรกรตองมีการรวมตัวเปนกลุมเพ่ือเขาถึงบริการจากภาครัฐ เชน กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน
หรือ สหกรณ สวนที่เหลือเปนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อจํานวนมาก ที่สามารถพัฒนาการเลี้ยงใหไดมาตรฐานฟารม
และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดเนื้อโค ระดับประเทศ มี 3 กลุม ไดแก เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อตั้งแต
31-100 ตัว ตอราย จํานวน 11,196 ราย (1.46%) และเลี้ยงโคเนื้อตั้งแต 101-200 ตัวตอราย จํานวน 633 ราย
(0.8%) สําหรับเกษตรกร ที่เลี้ยงโคเนื้อขนาดใหญจํานวนมากกวา 200 ตัวตอรายข้ึนไป จํานวน 213 ราย (0.3%)
ตําราง ที่ 9 สวนใหญผานการรับรองมาตรฐานฟารม ดังนั้น การวางแผนพัฒนาโคเนื้อของประเทศ ควรกําหนด
ตามกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และเปาหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งหําตลาดรองรับ ผลผลิต
โคเนื้อใหสอดคลองกับเกษตรกรแตละกลุม



ตํารางท่ี 9 โครงสรางเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อของไทยจําแนกตามพ้ืนที่ ป พ.ศ. 2557-2558
รายการ เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ป พ.ศ. 2557 (ราย) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ป พ.ศ. 2558 (ราย)

พ้ืนที่/ขนาดการเลี้ยง 1-30
ตัว

31-
100
ตัว

101-
200
ตัว

>200
ตัว

รวม(ตัว) 1-30
ตัว

31-
100
ตัว

101-
200
ตัว

>200
ตัว

รวม(ตัว)

รวมทั้งหมด 734,290 10,259 626 233 745,408 752,626 11,196 633 213 764,668
ภาคเหนือ 63,345 3,500 110 30 66,985 68,067 3,803 122 20 72,012
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

466,665 1,352 30 15 468,062 479,189 1,581 67 8 480,845

ภาคกลาง 65,512 5,005 465 179 71,161 61,339 5,302 419 177 67,237
ภาคใต 138,768 402 21 9 139,200 144,031 510 25 8 144,574

ที่มา: กรมปศุสัตว

2.3 การผลิตและการบริโภค จากขอมูลประมาณการบริโภคเนื้อโค 2.57 กก./คน/ป ในป 2559 ในขณะ
ที่จํานวนประชากรในป 2560 ประเทศไทยมีประชากร 66 ลานคน ถาตั้งเปาหมายปริมาณการบริโภคเนื้อตอหัว
เพ่ิมข้ึนเปนเฉลี่ย 2.80 กก./คน/ป ในป 2560 ดังนั้น จะคิดเปนปริมาณเนื้อโคที่ตองใชบริโภคในประเทศ จํานวน
168,000,000 กิโลกรัม หรือ 168,000 ตัน คิดเปนโคเนื้อ จํานวนไมนอยกวา 1,000,000 ตัว (โคเนื้อที่ฆาเพ่ือการ
บริโภคในประเทศ น้ําหนักเฉลี่ย 350 กิโลกรัม เปอรเซ็นตเนื้อที่ได เฉลี่ย 48 เปอรเซ็นต หรือ 168 กิโลกรัม)

2.3.1 ปริมาณผลผลิตในป 2560 รวม 1.15 ลานตัว ซึ่งเปนผลผลิตโคเพศผูอายุตั้งแต 2 ปข้ึนไป โคขุน
โคสาวที่ไมเหมาะสมที่จะใชทําพันธุ 10 เปอรเซ็นต และแมโคเพศเมียคัดทิ้ง 10 เปอรเซ็นต รวมเปนผลผลิตใน
ประเทศ ประมาณ 0.97 ลานตัว ดังนั้น

2.3.1.1 ปริมาณผลผลิต รวม 1.15 ลานตัว มาจากผลผลิตในประเทศ ประมาณ 0.97 ลานตัว
รวมกับนําเขาที่เปนโคมีชีวิตและเนื้อโค คิดเปนโคมีชีวิต 0.18 ลานตัว

2.3.1.2 ความตองการบริโภค รวม 1.27 ลานตัว จากความตองการบริโภคในประเทศ 1.10 ลาน
ตัว และสงออก 0.17 ลานตัว

จากความสามารถในการผลิต และความตองการบริโภค จะเห็นวาผลผลิตที่ไมเพียงพอตอความตองการ
ประมาร 0.12 ลานตัว (ขาดแคลนจริง) และความตองการของประเทศเพ่ือนบานที่สูงข้ึนจึงตองการสงออกเพ่ิมอีก
ประมาณ 0.10 ลานตัว รวมเปน 0.22 ลานตัว ซึ่งการผลิตใหไดตามเปาหมายจึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมการ
เลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกอีกไมนอยกวา 0.5 ลานตัว

2.4 ระบบการตลาด การซื้อขายโคเนื้อในประเทศสวนใหญจะผานพอคาคนกลาง คือระบบนายฮอย ที่
จะรวบรวมโคจากกลุมเกษตรกร หรือเกษตรกรรายยอยมาขายตอที่ตลาดนัดปศุสัตวที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือ ซึ่งการซื้อขายจะเปนแบบเหมาตัว และ
สวนหนึ่งจะพัฒนาไปสูระบบซื้อขายผานสหกรณ จะมีการซื้อขายโดยการชั่งน้ําหนัก ซึ่งเกษตรกรจะไมถูกเอารัดเอา
เปรียบเหมือนการซื้อขายผานพอคาคนกลาง



2.5 ราคา เกษตรกรที่เลี้ยงแมพันธุเพ่ือผลิตลูกจําหนายมักนิยมจําหนายเมื่ออายุ 18-24 เดือน ถาเปนโค
พันธุอเมริกันบราหมัน โคลูกผสมพ้ืนเมือง หรือโคพ้ืนเมืองจะจําหนายไดประมาณ 85- 90 บาทตอกิโลกรัม ทั้งเพศ
ผูและเพศเมีย สวนโคลูกผสมสายเลือดยุโรป และโคลูกผสมพันธุทาจิมะ หรือวากิว เพศผูจะจําหนายไดราคาสูงกวา
เพศเมีย ที่ 100-110 บาทตอกิโลกรัม สวนเพศเมียจะขายไดต่ํากวาคือประมาณ 85-90 บาทตอกิโลกรัม โดยราคา
ซื้อขายจะแตกตางกันไปบางในแตละภูมิภาค และข้ึนกับสภาพของโคในวันจําหนายดวย

3.วิเคราะหศักยภาพและโอกาสโคเนื้อไทย
จากการวิเคราะหของผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย ที่สรุปในรายงานการพิจารณาศึกษา

ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ไดสรุปจุดแข็ง จุดออน ภัยคุกคามและ โอกาส
ของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย ดังนี้

3.1 จุดแข็ง (Strength)
3.1.1 วิถีชีวิตเกษตรกรสอดคลองกับระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีจํานวน

มากเกือบ 8 แสนกวาครัวเรือน และสวนใหญมากกวารอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอย ที่ใชแรงงานในครัวเรือน
เลี้ยงโคเนื้อ ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา

3.1.2 แหลงวัตถุดิบอาหารสัตวในประเทศมีปริมาณมาก รวมทั้งผลพลอยไดจากการเกษตร และ
เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก มันสําปะหลัง รํา ปลายขาว ฟางขาว ตนและเปลือกขาวโพด
เปลือกสับปะรด ตนถ่ัวตาง ๆ หลังการเก็บเก่ียว และเศษเหลือจากโรงงานผลไม ซึ่งมีราคาถูก

3.1.3 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนดานพันธุสัตว อาหารสัตว การปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว
การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวกระจายอยูทั่วประเทศ รวมถึงมีสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนทางวิชาการอยางรอบดาน

3.1.4 ความตองการบริโภคเนื้อโคในประเทศเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
3.1.5 มีเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทั้งการพัฒนาปรับปรุงพันธุ (ผสมเทียม การ

ยายฝากตัวออน) เพ่ือการผลิตโคเนื้อที่สอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกร และตรงกับความตองการของตลาด มี
เทคโนโลยีดานการจัดการขุนโค มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานอาหารสัตวในการผลิตโคเนื้อ ที่อยูในระดับแนว
หนาของอาเซียน

3.2 จุดออน (Weakness)
3.2.1 โรงงานฆาสัตวมาตรฐานสากลมียังไมเพียงพอ การตัดแตงและการแปรรูปผลิตภัณฑยังมี

นอย ผูประกอบการขาดความรูในดานการจัดการหลังการฆา เชน การเก็บรักษา การตัดแตงแยกชิ้นสวน
ตามการใชประโยชน การบมเนื้อ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑยังมีนอย สวนใหญยังทําลูกชิ้น หรือนิยมบริโภค
ในรูปเนื้อสด

3.2.2 ปญหาโรคระบาดสัตว (โรคปากและเทาเปอย) ยังมีอยู และมีการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดง
ผสมในอาหาร เปนขอจํากัดการสงโคมีชีวิตและเนื้อโคไปขายตางประเทศ (ตลาดโคเนื้อเปนตลาดเสรีหาก
อุตสาหกรรมโคเนื้อมีมาตรการที่ชัดเจนจะสามารถสรางเขตปลอดโรคได)

3.2.3 การเลี้ยงโคเนื้อตองลงทุนสูงในระยะเริ่มตน ใชระยะเวลาการเลี้ยงนาน และใหผลตอบแทน
คอนขางต่ํา

3.2.4 ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และเงินกูดอกเบี้ยต่ํายังมีนอย
3.2.5 เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย อายุมาก การศึกษาไมมาก  การ

ยอมรับความรูหรือเทคโนโลยีการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไมรวดเร็วนัก ประสิทธิภาพการผลิตจึงยังไมเต็ม
ความสามารถ ทําใหปริมาณการผลิตคอนขางต่ํา และการควบคุมคุณภาพยังไมดีเทาที่ควร

3.2.6 การสรางเครือขายเพ่ือใหเกิดเชื่อมโยงระหวางการผลิต และการตลาดมีคอนขางนอย



3.2.7 การประชาสัมพันธสรางคานิยมในการบริโภคเนื้อโคที่ผลิตในประเทศยังมีนอย
3.2.8 เทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงขอมูลพ้ืนฐานโค เชน ขอมูลดาน

การตลาด ดานราคา ขอมูลเรื่องโรค ขอมูลดานโรงฆา รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของยังไมสมบูรณ
ชัดเจน จึงไมสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.3 โอกาส (Opportunity)
3.3.1 โคมีชีวิต เนื้อโค และผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาดเอเชีย ชื่อเสียงดานอาหารไทยเปน

ที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก ทําใหมีโอกาสพัฒนาเนื้อโคเพ่ือการสงออกประเภทพรอมบริโภค สามารถสราง
เอกลักษณอาหารไทยโดยใชเนื้อโคไทย (Thai premium beef brand) และความตองการบริโภคเนื้อคุณภาพดี
เพ่ิมข้ึนทั้งจากผูบริโภคภายในประเทศและ นักทองเที่ยว

3.3.2 ความตองการโคเนื้อ และเนื้อโคเพ่ิมมากข้ึน จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
นักทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน ประกอบกับที่ตั้งทางภูมิศาสตรของไทยสามารถเปนศูนยกลางการคาโคเนื้อของเอเชียอีกทั้ง
ประเทศไทยไมมีขอขัดแยงทางการเมืองกับกลุมประเทศมุสลิม ทําใหมีโอกาสสงออกเนื้อโคไดทั่วโลก รวมถึงผลจาก
การทําขอตกลงเขตการคํ้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสงโคเนื้อไปจําหนายประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบานและประเทศในเขต ASAEN เพ่ิมมากข้ึน

3.3.3 ตลาดฮาลาลขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ประเทศไทยจึงมีโอกาสในการสงออกเนื้อโค ไป
ยังประเทศในกลุมมุสลิมคอนขางสูง และโอกาสในการพัฒนาโรงฆา เพ่ือรองรับโคเนื้อเขาเชือด

3.3.4 โอกาสการรวมลงทุนในประเทศคู คํ้า โดยใชฐานการผลิตในประเทศ หรือลงทุนใน
ตางประเทศแตใชทรัพยากรของประเทศไทยเปนหลัก ในลักษณะของความรวมมือซึ่งกันและกัน เนื่องจากประเทศ
เพ่ือนบานตองการเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย

3.4 อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
3.4.1 การลักลอบนําเขาเนื้อโคเถ่ือน และหนังโคเถ่ือนยังมีอยู แมจะมีมาตรการควบคุมแตการ

ปราบปรามยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ
3.4.2 การนําเขาเนื้อโค เครื่องในโค และผลิตภัณฑราคาถูกจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน
3.4.3 การเปดการคาเสรี (FTA และ NAFTA) ทําใหประเทศไมสามารถกําหนดภาษีศุลกากรเพ่ือ

ปองกันการนําเขาเนื้อโคจากตางประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย มีตนทุนการผลิตต่ํากวา
รวมถึงมาตรการกีดกันทางการคา กระบวนการนําเขาที่มีตนทุนสูง ระเบียบปฏิบัติของประเทศคูคา คูแขง (จีน
พมา) (เชน buffer zone ของจีนในการควบคุมโรคโคเนื้อ)

3.4.4 การปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศคูคํ้า เชน ในอดีตจีนนําเขาโคมีชีวิตแตปจจุบันนําเขา
เนื้อโค และมีมาตรการตรวจสอบที่เขมงวด

3.4.5 การนําเขาโคขุน และเนื้อโคจากประเทศที่ยังไมปลอดโรค (โรคติดตอจากโคเนื้อ และ เนื้อ
โคที่ผิดกฎหมายจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน และประเทศอินเดีย)



ยุทธศาสตรโคเนื้อ กรมปศุสัตว 5 ป
(พ.ศ.2561-2565)

ผลจากการสังเคราะห SWOT โคเนื้อไทยในสถานการณปจจุบัน และแนวโนมขางหนาของ
อุตสาหกรรมโคเนื้อไทย คณะทํางานไดเสนอแนวทางและมาตรการที่ตองเรงดําเนินการเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรและสงผลใหประเทศไทย “เปนศูนยกลางการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอตอการบริโภคและสงออกใน
ภูมิภาค” โดยมีประเด็นแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ภายใตองคประกอบสําคัญ 3 ประการคือ 1)
ดานเทคโนโลยี 2) ดานการบริหารจัดการ และ 3) การสรางแรงจูงใจ ทั้งนี้ เพ่ือใหการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
ประเทศมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 สามารถวางแนวการพัฒนา
อุตสาหกรรมโคเนื้อใหมีความยั่งยืนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการคาโลกใหม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิด
การขยายตัว ในดานการผลิตและการคาอยางตอเนื่องผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายจึงไดกําหนดวิสัยทัศนของ
ยุทธศาสตรโคเนื้อในระยะ 5 ป พ.ศ.2561-2565 ดังนี้
1.วิสัยทัศน “เปนผูนําการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอตอการบริโภค และสงออกในภูมิภาค”
2. พันธกิจ

2.1 สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานโคเนื้อที่เปนปจจุบัน มีความถูกตองแมนยํา สามารถใช
ประโยชนไดจริง

2.2 เสริมสรางความสามารถในการเขาถึงแหลงเนื้อโคที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ จากระบบการจําหนายที่ไดมาตรฐาน

2.3 สงเสริมดานการพัฒนาการตลาดในประเทศและการสงออกโคเนื้อ เนื้อโค ผลิตภัณฑเนื้อโค
และหนังโคจากโคไปตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

2.4 สรางความเขมแข็งและความสามารถของระบบการผลิตพันธุโคตนน้ํา  ดานพันธุกรรม ดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และสมรรถนะการผลิต ใหมีปริมาณเพียงตอการสนับสนุนผลิตโคเนื้ออุตสาหกรรมในทุกระดับ

2.5 สรางความเขมแข็ง และการยกระดับการผลิตของเกษตรกรรายยอย เอกชน ใหสามารถเลี้ยง
โคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมตอบสนองตอการบริโภค สามารถสรางรายไดเพ่ิมและสงผลตอการลดความยากจนของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ

2.6 รับรองระบบโครงสรางพ้ืนฐานในกระบวนการแปรรูปโคเนื้อและเนื้อโคที่ไดมาตรฐานและ
เพียงพอ มีความสามารถในการบริหารจัดการในกระบวนการฆาชําแหละ ตัดแตงซาก แปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโค
เครื่องใน การแปรรูปหนังและผลิตภัณฑหนังในระดับอุตสาหกรรม การสงออกในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

2.7 สรางความเขมแข็งขององคกรภาครัฐ  เกษตรกร เอกชน  ในการวมกลุมกันเปนเครือขาย
สมาคมที่เปนทางการ ใหสามารถมีการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหมีความกาวหนาพัฒนา และพัฒนา
ระบบการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม

2.8 สรางความเขมแข็งในการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม และมีระบบ
การติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบ



3.วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือรักษาเสถียรภาพตลาดการเลี้ยงโคเนื้อและการผลิตเนื้อคุณภาพใหเพียงพอตอการบริโภค
3.2 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ
3.3 พัฒนาระบบการผลิตพันธุโคตนน้ํา  ดานพันธุกรรม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสมรรถนะ

การผลิต ใหมีศักยภาพพียงตอการสนับสนุนผลิตโคเนื้ออุตสาหกรรมในทุกระดับ
3.4 ลดตุนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อใหสามารถแขงขันได

4.ตัวชี้วัด
4.1 ผลิตโคเนื้อเพ่ือการบริโภค 1.2 ลานตัว/ป คนไทยบริโภคเนื้อโคไมต่ํากวา 2.80 กิโลกรัมตอ

คนตอป
4.2 มีอัตราการเพ่ิมประชากรโคไมนอยกวารอยละ 11 ตอป
4.3 ลดตนทุนคาอาหารในการผลิตโคเนื้อ อยางนอยรอยละ 10

5.เปาหมายระยะ 5 ปแรก (ป 2561-2565)
5.1 การผลิตโคเนื้อและเนื้อโคในเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคและสงออกไมนอยกวา

1,600,000 ตัว
5.2 โรงฆาโคมาตรฐานมีเพียงพอรองรับความตองการการบริโภคเนื้อโคทั้ง 3 ระดับตลาด และมี

ความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการการฆาชําแหละตัดแตงซาก แปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโคตาม
มาตรฐานสากล และรองรับความตองการการบริโภคเนื้อโคทั้ง 3 ระดับตลาด

5.3 มีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจโคเนื้อทั้งในและตางประเทศที่หลากหลาย
5.4 มีการวิจัยและนวัตกรรมดานการผลิตตลอดโซอุปทานจนถึงการบริโภคโดยการสรางความ

เขมแข็งดานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมทางการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม
6.ยุทธศาสตรโคเนื้อ 3 ดาน

การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายดังกลาวขางตน จําเปนที่จะตองพัฒนาและ
ปรับปรุงอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบตลอดทั้งกระบวนการตั้งแตการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
พันธุโคเนื้อ อาหารสัตว ไปจนถึงการแปรรูปในโรงงาน/โรงฆา และการตลาด โดยมียุทธศาสตร 3 ดาน ซึ่งในแตละ
ยุทธศาสตร จะประกอบไปดวยกลยุทธตางๆ และในแตละกลยุทธจะประกอบไปดวย 3 แผนงาน คือ 1) แผนงาน
ดานเทคโนโลยี 2) แผนงานดานการบริหารจัดการ และ 3) แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การรักษาตลาด การบริโภคเนื้อโคไทย
จากขอมูลปริมาณความตองการโคเนื้อ 1.2 ลานตัวตอป แตสามารถผลิตไดเพียงประมาณ 1.0 ลานตัวตอ

ป และมีการลักลอบนําเขาเนื้อโคมาบริโภคในประเทศ จึงกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธในการดําเนินการ
ดังนี้

เปาหมาย: รักษาเสถียรภาพดานความมั่นคงทางอาหารจากเนื้อโคไทย โดยสามารถพ่ึงพาตนเองดวยการ
ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งลดและเลิกการนําเขาเนื้อโคและโคมีชีวิต

ตัวชี้วัด: ผลิตโคเนื้อเพ่ือการบริโภคใหเพียงพอ 1.2 ลานตัวตอป และคนไทยไดบริโภคเนื้อโคไมต่ํากวา 3.0
กิโลกรัมตอคนตอป

โดยมีกรอบการดําเนินการประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้



กลยุทธท่ี 1 การสกัดกั้นการนําเขาเนื้อโคผิดกฎหมาย การใชสารเรงเนื้อแดง และการนําเขาเนื้อโค
ประกอบดวย 3 แผนงาน ดังนี้

แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี มี 2 มาตรการ ดังนี้
มาตรการท่ี 1 กําหนดระบบการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ (National

Livestock Identification and Registration System : NID) และระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ที่
เกษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติไดอยางสะดวกและทั่วถึง

มาตรการท่ี 2 รัฐบาลสนับสนุนการวิจัยชุดตรวจสอบสารเรงเนื้อแดง (test kit) ในราคา
ถูกเพ่ือใหทุกภาคสวน (ภาครัฐผูประกอบการและผูบริโภค) สามารถนําไปใชตรวจสอบเนื้อโคและรูผลไดอยาง
รวดเร็ว

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ มี 11 มาตรการ ดังนี้
มาตรการท่ี 1 ยกระดับประสิทธิภาพของดานกักกันสัตว ดานศุลกากรโดยบูรณาการ

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เก่ียวของภายใตกอนการกํากับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม และสํานักนายกรัฐมนตรี

มาตรการท่ี 2 บังคับใชบทลงโทษที่รุนแรงในกฎหมายที่เก่ียวของกับการนําเขาเนื้อโค
ผิดกฎหมาย

มาตรการท่ี 3 บูรณาการความรวมมือในการงดใชสารเรงเนื้อแดงตลอดโซอุปทานนั้น
ผูผลิตและผูจําหนาย รวมทั้งทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการใชสารเรงแสดง เพ่ือกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพ่ือ
ถือใชกับผูที่เก่ียวของทุกฝาย (เกษตรกรสหกรณหนวยงานรับผิดชอบงานในพ้ืนที่โรงฆาสัตวและผูจัดจําหนายทุก
ระดับตลาด)

มาตรการท่ี 4 ผลักดัน beef board ใหขับเคลื่อนตลาดอุตสาหกรรมโคเนื้อดวยการ
สรางกระแสความรู /Road show อยางตอเนื่องเรื่องเนื้อนําเขา (ออสเตรเลีย อินเดีย) เนื้อโคขุนคุณภาพของไทย
(เชนเทศกาลเนื้อโคไทย เปนตน) ใหแกประชาชนทั่วไปโดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ
เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารผูสนับสนุนสินเชื่อในการผลิตโคเนื้อ
ผูประกอบการเอกชนตลาด Modern Trade ฟารมเกษตรกร และสถาบันการศึกษา

มาตรการท่ี 5 ผลักดันใหเกิดการตรวจสอบแหลงที่มาของเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อที่
จําหนายในตลาด Modern Trade

มาตรการท่ี 6 ภาครัฐที่เก่ียวของ ไดแก สํานักงานงบประมาณ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานอ่ืนๆ สนับสนุนงบประมาณการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางกระแสการ
รับรูเรื่องคุณภาพคุณสมบัติการบริโภคที่ดีของเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพของไทยอยางตอเนื่องผานสื่อ On Air On
Line โซเชียลมีเดีย/ผูมีชื่อเสียง ควบคูไปกับการจัด Road show ชม ชิม เนื้อไทย เทียบกับเนื้อนําเขา

มาตรการท่ี 7 ภาครัฐผลักดันออกใบรับรองความปลอดภัยใบรับรองคุณภาพเนื้อใหกับ
ผูประกอบการที่ใชวัตถุดิบจากเนื้อโคไทย ที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย (มาตรการเรงดวน)

มาตรการท่ี 8 เรงรัดการใชมาตรการการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ
(National Livestock Identification and Registration System : NID) กับโคเนื้อในประเทศหลังหยานมทั้งเพศ
ผู และเพศเมีย

มาตรการท่ี 9 การสรางกระแสความรูอยางตอเนื่องเรื่องสารเรงเนื้อแดงใหแก เกษตรกร
ผูประกอบการจําหนายเนื้อ (เขียง) ประชาชน โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เชน



กรมปศุสัตว กรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผูประกอบการเอกชนตลาด Modern Trade
สถาบันการศึกษา

มาตรการท่ี 10 มีหนวยงานดําเนินการดานการตลาดโคเนื้อและเนื้อโคทําหนาที่ให
คําแนะนําดานการตลาด แกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/ธุรกิจเอกชน ทําการสงเสริมการสงออก ประสานงาน และ
เจรจากับประเทศคูคาเพ่ือเพ่ือผลักดันการสงออกรวมกับรัฐบาลและภาคเอกชน ใน 5 ปแรก อาจใหกรมปศุสัตว
เปนผูริเริ่มกอนโดยทํางานรวมกับสมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกร ในการติดตอซื้อขายโคเนื้อ โคพันธุ และเนื้อโค
(แบบเดียวกับที่กรมประมงมีแผนกการตลาดปลาสวยงามที่ชวยงานที่ชวยผลักดันใหไทยสงออกปลาสวยงามไดนับ
พันลานบาท) ในระยะยาวอาจปรับเปนองคการอิสระที่ไมหวังผลกําไรแบบเดียวกับหนวยงาน Meat and
Livestock Australia : MLA หรือ SERSIA ของฝรั่งเศษ

มาตรการท่ี 11 จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาโรคปากและเทาเปอยใหทําหนาที่วิจัยเก่ียวกับ
โรคปากและเทาเปอยใหมีองคความรูทัดเทียมกับองคกรระหวางประเทศและพัฒนาในการนําองคความรูมาใชใน
การกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันกําจัดโรคดังกลาวในประเทศเพ่ือใหสามารถสงออกโคมีชีวิตและเนื้อโค
แปรรูปไปยังประเทศที่พัฒนาแลวได

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ มีมาตรการ ดังนี้
มาตรการเพ่ือสรางกระแสการบริโภคเนื้อโคที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว ทําให

ประชาชนเกิดการตระหนักรูถึงความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อโคผานสัญลักษณอาหารปลอดภัย (การข้ึนทะเบียน
ความปลอดภัย จุดจําหนายปลอดภัย รานอาหารปลอดภัย เปนตน) โดยการบูรณาการความรวมมือระหวาง กรม
ปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรม
การบริโภคสินคาที่ปลอดภัยตั้งแตฟารมจนถึงโตะอาหาร

กลยุทธท่ี 2 การสรางคุณภาพชีวิต ความเชื่อม่ัน ความปลอดภัยดานอาหาร ประกอบดวย 3 แผน ดังนี้
แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี มี 2 มาตรการ ดังนี้

มาตรการท่ี 1 มาตรการรับรองมาตรฐานGMP/ระบบมาตรฐานฮาลาลสําหรับโรงฆา
ภายในประเทศ และ HRCCP/ระบบมาตรฐานฮาลาล สําหรับโรงฆาที่มีศักยภาพเพ่ือการสงออกโดยบูรณาการ
ความรวมมือระหวางกรมปศุสัตว หนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่

มาตรการท่ี 2 สรางกระแสอยางตอเนื่องเก่ียวกับการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability)
เพ่ือใหผูบริโภคตระหนักรูถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อโคที่สามารถพิสูจนแหลงที่มาไดและ
สรางความมั่นใจและกังวลในตัวสินคา (Food integrity)

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ มี 4 มาตรการที่สําคัญ ประกอบดวย
มาตรการท่ี 1 ยกระดับโรงฆาที่มีอยูเดิมใหมีความเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพโดย

การสํารวจปริมาณความตองการของตลาดในแตละระดับในพ้ืนที่ เพ่ือสามารถลําดับความสําคัญกอนหลังของการ
ปรับปรุงโรงฆาที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ การขอสรางโรงฆาแหงใหมโดยใชงบประมาณแผนดินตองมีการเสนอ
แผนการดําเนินการและการวิเคราะหความเหมาะสม (Feasibility Study) ใหสํานักงบประมาณพิจารณา

มาตรการท่ี 2 การใชประโยชนจากการทํา Zoning ของเขตปลอดโรค (เขต 2, 8 และ
9) โดยรัฐบาลควรใหการสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาโรงฆาใหไดมาตรฐานการสงออกเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับการ
ยกระดับโรงฆาอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอไป เพ่ือการสรางงานการสรางอาชีพ และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน (Competitive Advantages)



มาตรการท่ี 3 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบบางอยางที่ลาสมัยและไมเอ้ืออํานวยตอการ
พัฒนาโคเนื้อ เชน พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตวพ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวพ.ศ. 2558

มาตรการท่ี 4 มีศูนยรวบรวม/ตัดแตง และกระจายสินคา เพ่ือใหการเลี้ยงโคเนื้อและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ ประกอบดวย มาตรการที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก
มาตรการท่ี 1 ภาครัฐใหการสนับสนุนสิทธิลดหยอนภาษีสําหรับผูประกอบการโรงฆาที่

ไดมาตรฐาน GMP/HACCP/ฮาลาล รวมถึงสิทธิพิเศษบางอยางจากกรมศุลกากร
มาตรการท่ี 2 สนับสนุนใหมีสถานที่จัดจําหนาย (สถานที่ วัสดุอุปกรณ และเครื่องจักร)

เนื้อโคที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ยุทธศาสตรท่ี 2 การกระตุนการเพิ่มประชากรโคเนื้อ
จากขอมูลผลผลิตโคเนื้อที่ผลิตไดในประเทศ ประมาณ 1.0 ลานตัวตอป ในขณะที่ความตองการบริโภค

คือ 1.2 ลานตัวตอป ซึ่งทําใหการผลิตโคเนื้อไมเพียงพอตอการบริโภคอยู 0.2 ลานตัวตอป และการกําหนด
เปาหมายผลิตเพ่ือการสงออกเปน 0.4 ลานตัว เปาหมายรวมในการผลิตโคเนื้อเมื่อสิ้นปที่ 5 ปตามยุทธศาสตร
จะตองผลิตโคเนื้อในประเทศใหได 1.6 ลานตัว (เพ่ือการบริโภค รวมกับการสงออก) ซึ่งตองเพ่ิมสมรรถภาพการ
ผลิตโคเนื้อ เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เพ่ิมความสมบูรณพันธุ และระบบการสืบพันธของพอ-แมพันธุ สงเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อโดยการเติมแมพันธุเพ่ิมเขาในระบบ รวมทั้งการเพ่ิมจํานวนโคเนื้อโดยใชโคนมเพศผูและโคนมคัดทิ้ง จึง
กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธในการดําเนินการ ดังนี้

เปาหมาย: สามารถผลิตโคเนื้อและเนื้อโคในเชิงอุตสาหกรรมเหลือเพ่ือการสงออก
ตัวชี้วัด: อัตราการเพ่ิมประชากรโคเนื้อ ไมนอยกวารอยละ 11 ตอป
โดยมีกรอบการดําเนินการประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธท่ี 1 การเพิ่มปริมาณโคเนื้อท้ังระบบ ประกอบดวย 3 แผนงาน

แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี เพ่ือใหโคตนทางมีระบบการผลิตที่ไดปริมาณและคุณภาพ
ตามความตองการของตลาด มี 2 มาตรการ ดังนี้

มาตรการท่ี 1 การนําเขาพอโคพันธุดี น้ําเชื้อ ตัวออน/พัฒนาน้ําเชื่อที่มีอยูใหมีศักยภาพ
เชิงพาณิชย

มาตรการท่ี 2 พัฒนาสมรรถภาพการผลิตใหมีศักยภาพเชิงพาณิชย
แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ เพ่ือผลิตโคตนทางที่มีระบบการผลิตที่สามารถ

พัฒนาเชื่อมตอไปยังโซอุปานกลางทางและปลายทาง มี 8 มาตรการ ดังนี้
มาตรการท่ี 1 เรงรัดการผลิตและการกระจายโคพอพันธุดีที่ไมมีปญหาดานคุณภาพซาก

และความสมบูรณพันธุ ใหถึงมือเกษตรกรใหรวดเร็วที่สุด
มาตรการท่ี 2 กําหนดใหลูกโคเกิดใหมที่ไดจากพอโคพันธุ/น้ําเชื้อที่มีการพัฒนา/นําเขา

ของพันธุโคเนื้อในตลาดแตละระดับ ข้ึนทะเบียน (NID) เพ่ือเขาสูระบบฐานขอมูลโคตนทางในอุตสาหกรรมโคเนื้อ
ไทย อันจะนําไปสูจุดเริ่มตนของระบบการตรวจสอบยอนกลับ



มาตรการท่ี 3 การใชโคนมเพศผูเพ่ือทดแทนโคเนื้อ ไมนอยกวา 200,000 ตัว/ป
มาตรการท่ี 4 เพ่ิมฐานแมพันธุโคเนื้อภายใตโครงการสงเสริมของภาครัฐใหเพียงพอไม

ต่ํากวา 500,000 แม ในระยะเวลา 5 ป พรอมการใชแมโคนมคัดทิ้งเพ่ือผลิตลูกผสมโคเนื้อและเพ่ือการผลิตเนื้อโค
(รอยละ 20 ตอปหรือประมาณ 50,000 ตัว/ป)

มาตรการ ท่ี  5 การสร า ง Brand เนื้ อ โค คุณภาพไทย  ( Thai Premium Beef)
ประกอบดวย 3 กลุมผลิตภัณฑ กลาวคือ กลุมเนื้อโคขุนคุณภาพเกรดไขมันแทรก (ปริมาณการผลิต 20,000 ตัวตอ
ป) กลุมเนื้อโคขุนไมเนนไขมันแทรก (กําลังการผลิตกวา 500,000 ตัว/ป) และกลุมโคเนื้อธรรมชาติ (Natural
beef) กําลังผลิตกวา 100,000 ตัว/ป) ที่สรางความมั่นใจใหความปลอดภัย และคุณภาพที่แขงขันได

มาตรการท่ี 6 บังคับใหใชในโยบาย/มาตรการ หามขาย/หามฆาแมโคสมบูรณพันธุ
มาตรการท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพอัตราเลี้ยงรอดถึงหยานมของลูกโคใหไดรอยละ 60 โดย

เฉลี่ย
มาตรการท่ี 8 เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิตโคขุน

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหเกิดการอนุรักษ การพัฒนา การใช
ประโยชน แมโคเนื้อของไทย มี 4 มาตรการ ดังนี้

มาตรการท่ี 1 การใหแรงจูงใจแกเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อพอแมพันธุที่ไดรับการข้ึน
ทะเบียนรับรองตามพระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2509 สําหรับลูกโคที่เกิดจากแมโคที่ไดรับน้ําเชื้อนําเขา/
น้ําเชื้อที่พัฒนาแลวและไดรับการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ(NID) ตัวอยาง เชน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เมื่อป พ.ศ. 2550 มีการใหเงินอุดหนุนเกษตรกรที่เลี้ยงโคอินทรียตัวละ 200 ฟรังซ และปตอไปจะ
เพ่ิมเปนตัวละ 600 ฟรังซ

มาตรการท่ี 2 ขอความรวมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ
ธนาคารพาณิชยใหปลอยสินเชื่อระยะปานกลางและระยะยาวใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคพอแมพันธุเพ่ือผลิตลูกที่ตอง
ใชระยะเวลาหลายปกวาจะเริ่มไดรับผลตอบแทนรวมทั้งใหเกษตรกรสามารถนําแมโคสมบูรณพันธุ/ลูกโคที่ไดรับ
การข้ึนทะเบียนใชเปนหลักคําประกันสินเชื่อได

มาตรการท่ี 3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะหการเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรรายยอย
ใหสามารถมีทุนในการเริ่มและขยายการเลี้ยงโคเนื้อ รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดโครงการประกันภัยพอแมพันธุโดยการ
ขับเคลื่อนของหนวยงานภาครัฐ

มาตรการท่ี 4 สงเสริมใหเปดตลาดเนื้อโคพ้ืนเมืองในตลาด Modern Trade

กลยุทธท่ี 2 การสรางความม่ันคงในอาชีพใหแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
เปาหมายเพ่ือการบูรณาการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมปศุสัตวและสวนราชการเก่ียวของ

ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละพ้ืนที่เอกชนเกษตรกร / กลุมเกษตรกร / สหกรณ โดยการพัฒนาแตละ
ดาน มี 2 แผนงาน ดังนี้

แผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการ ในการสรางสมารทฟารมเมอรดวยการใชระบบสาระสนเทศมาเชื่อมโยง

เครือขายระบบอุตสาหกรรมโคเนื้อตลอดโซอุปสงคและอุปทาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถทราบความเคลื่อนไหว



เก่ียวกับการผลิตโคเนื้อทั้งระบบ (ราคาจําหนายโคมีชีวิต/เนื้อโคในและตางประเทศครับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
และอ่ืน ๆ )

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 6 มาตรการ ไดแก
มาตรการท่ี 1 การกําหนดพ้ืนที่การเลี้ยงโคเนื้อโดยความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนที่

รวบรวมเกษตรกรรายยอยรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือลดตนทุน ในการจัดซื้อปจจัยการผลิตรวมทั้งทําการ
ขายและแปรรูปเนื้อโครวมกันในรูปแบบโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (Area Base Development) ใน
ลักษณะโครงการพัฒนาระดับจังหวัด (ใหอยูในแผนของการพัฒนาจังหวัด) ภายใตเงื่อนไขสําคัญคือจังหวัดที่มี
องคประกอบและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ

มาตรการท่ี 2 การสนับสนุนเครื่องมือและกลไก รวมทั้ งดานความรู  วิชาการ
ดานงานวิจัย ดานสินเชื่อ การประกันพอแมพันธุโดยบูรณาการความรวมมือแบบประชารัฐ (ผูเชี่ยวชาญภาครัฐ /
ภาคประชาชนสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่) ทั้งนี้ การสนับสนุนระบบพ่ีเลี้ยงใหแกเกษตรกรที่มีความจําเพาะในพ้ืนที่
อาจจะอยู ในรูปของการทําขอเสนอระดับจังหวัดซึ่งมีความรวมมือระหวางเกษตรกรนักวิชาการรวมทั้ง
กรมปศุสัตว มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนในพ้ืนที่

มาตรการท่ี 3 การสนับสนุนการรวมมือรวมกลุมและสรางเครือขายตลอดโซอุปทานโดย
วิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในทุกระดับเพ่ือใหสามารถทราบสถานภาพทั่วไปของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อของประเทศเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาบริหารจัดการการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต
เพ่ิมปริมาณโคมีชีวิตในระบบรวมทั้งการจัดทําปฏิทินการผลิตใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของตลาดในแต
ละชวงเวลา

มาตรการท่ี 4 สนับสนุนการรวมกลุมระหวางสหกรณตนทาง กลางทาง และปลายทาง
เพ่ือใหเกิดหวงโซการผลิตและอํานาจการสั่งซื้อ

มาตรฐานท่ี 5 สนับสนุนการเชื่อมโยงระหวางกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคและกลุมวิสาหกิจ
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

มาตรการท่ี 6 สนับสนุนงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการขับเคลื่อนความรูดานโคเนื้อ
ครบวงจร

กลยุทธท่ี 3 การสรางมูลราคาเพิ่มตลอดหวงโซการผลิตและการสรางโอกาสจากผลเนื้อนําเขา
เปาหมายเปนการบูรณาการรวมระหวางกลุมประสานกับหนวยงานสวนภูมิภาคและเอกชน

สถาบันการศึกษา/เกษตรกร/กลุมเกษตรกร/สหกรณ โดยมี 3 แผนงาน ดังนี้
แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี ประกอบดวย 2 มาตรการที่สําคัญ ไดแก

มาตรการท่ี 1 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยดานนวัตกรรมรูปแบบการเลี้ยงไปใชในระดับ
ฟารม (เชน Natural beef, Organic beef, ระบบการเลี้ยงแบบลดการปลอยกาซเรียนกระจก การบริหารจัดการ
โรงฆาแบบ Zero Waste นวัตกรรมเพ่ิมมูลคาเนื้อโคจากเทคโนโลยีเนื้อสัตว เปนตน)

มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดานการสงเสริมการขาย (เชน เทคโนโลยีการ
ตัดแตง / การนําไปใชประโยชน)

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ มี 8 มาตรการที่สําคัญ ไดแก



มาตรการท่ี 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตนทาง สรางความหลากหลายของโคเนื้อที่มีอยู
ในประเทศจากผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการอาหารหรือพืชอาหาร ที่มีความหลากหลายที่สรางความ
แตกตางในคุณภาพของเนื้อโค

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางทางเพ่ิมมูลคาดวยเทคโนโลยีการตัดแตง
นวัตกรรมแปรรูปเนื้อโคและเทคโนโลยีการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากโคในโรงฆา

มาตรการท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมปลายทาง (Processing / Meat Product
Development) การบริการอาหาร (Food Service) จากวัฒนธรรมการบริโภคที่หลากหลายของประเทศไทย
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (ผลิตภัณฑพรอมบริโภค) และนวัตกรรมการบริการ (Service innovation) ซึ่งทําให
เกิดมูลเพ่ิม และการสรางงานดวยนวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมการบริการในทุกกลุมคนเปาหมาย

มาตรการท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวของ พัฒนาระบบการจัดเก็บ การรวบรวม
ผลพลอยได (เลือด หนัง กระดูก) เพ่ือรักษาคุณภาพกอนสงตอใหอุตสาหกรรมเก่ียวของอ่ืน ๆ(อุตสาหกรรมฟอก
หนัง อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว อุตสาหกรรมผลิตปุย)

มาตรการท่ี 5 สรางความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน สรางโอกาสความ
รวมมือเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตรวมกันระหวางภูมิภาคอาเซียน (รวมกันผลิต รวมกันขาย รวมกันบริโภค) ในการ
พัฒนาระบบตลาดโคมีชีวิตและเนื้อโค (กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย)

มาตรการท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากการลงทุนของตางชาติ สนับสนุนการศึกษาวิจัยถึง
ขอดีขอเสียและผลกระทบทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจในการรวมลงทุนระหวางประเทศในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
(เชน ออสเตรเลียใชประเทศไทยเปนฐานการผลิต และการแปรรูปเพ่ือสงออก) (BOI/ กรมปศุสัตว)

มาตรการท่ี 7 สนับสนุนการวิจัยที่ถูกตองครบถวนและตรงประเด็นโดยใหความสําคัญ
กับงานวิจัยและพัฒนาแบบองครวม รวมทั้งการพัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมตลอดหวงโซอุปทานเนื้อโค (From
Farm to Table)

มาตรการท่ี 8 รัฐบาลควรสนับสนุน Farm  Quarantine ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สําคัญการสงออก/ปรับกฎระเบียบการเจรจาเรียกคาผานดาน (คาสัตว)

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ มี 2 มาตรการที่สําคัญ ไดแก
มาตรการท่ี 1 การสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการในประเทศ (โรงงานแปรรูป/ราน

จําหนายเนื้อ/รานอาหาร) ที่ใชเนื้อโคจากโคในประเทศซึ่งผานโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน  เชน สิทธิพิเศษดานภาษี
สินเชื่อ การประชาสัมพันธ การหนุนเสริมทางสังคม และการตรวจสอบแหลงที่มาของเนื้อและประวัติ Product
Origin

มาตรการท่ี 2 การสนับสนุนการลงทุน(Food Service) ในประเทศเพ่ือนบานในรูปของ
การเปดเจรจาการคาระหวางประเทศ/นิทรรศการ(Road Show)/ประชาสัมพันธ การบูรณาการความรวมมือ
ระหวางกระทรวงเกษตรละสหกรณกับกระทรวงพาณิชย เชน กรมการคาตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ รวมทั้งกระทรวงตางประเทศ และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ



ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับโคเนื้อ
ประเทศไทยเปนผูผลิตพืชอาหารอันดับตนของโลก มีสตอกแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวในปริมาณมากราคา

ถูกและมีผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมเกษตรมหาศาล เชน มันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด ปาลมน้ํามัน สับปะรด ควร
ใชประโยชนเปนอาหารโคเนื้อเพ่ือแกไข ปญหาประสิทธิภาพการผลิตและตนทุนการผลิตโคเนื้อ ซึ่งหากรัฐบาล
สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเก็บเก่ียวและแปรรูปเปนอาหารสัตวไดอยางเต็มศักยภาพ ประเทศไทยจะ
สามารถใชเปนผลิตภัณฑอาหารเลี้ยงประชากรโคเนื้อไดกวา 16 ลานตัวตอป ซึ่งจะสงผลใหโคมีชีวิต เนื้อโคและ
ผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการบริโภคเนื้อโคของเอเชียที่เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
นักทองเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนศูนยกลางการคาโคเนื้อของเอเชีย

เปาหมาย: ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
จัดการดานอาหารโคเนื้อ

ตัวชี้วัด: ลดตนทุนคาอาหารในการผลิตโคเนื้อในทุกระบบ อยางนอยรอยละ 10
โดยมีกรอบการดําเนินการประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธท่ี 1 การปฏิรูประบบการผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและถนอมรักษาพืชอาหารและเศษเหลือ

จากอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชย
โดยมี 3 แผนงาน ดังนี้
แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี มี 2 มาตรการที่สําคัญ  ไดแก

มาตรการท่ี 1 สงเสริมการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการผลิตเก็บเก่ียวรวบรวม
วัตถุดิบอาหารสัตวโดยใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือลดแรงงาน ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาสรางนวัตกรรมการแปรรูป การถนอมและ
ผลิตภัณฑอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง ทั้งในรูปแบบอาหารแหง และอาหารหมักใหสอดคลองตามปฏิทินการผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตวของทองถ่ิน

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 4 มาตรการที่สําคัญ ไดแก
มาตรการท่ี 1 พัฒนาศูนยธุรกิจผลิตพืชอาหารสัตวเกษตรแปลงใหญ(Feed Production

Zone) โดยการสงเสริมรวมกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจ/สหกรณ) เพ่ือใหเกิดการกระจายการใชทรัพยากรที่ดิน น้ํา
แรงงาน และรายไดในระบบการผลิตพืชอุตสาหกรรมของชุมชนเศรษฐกิจฐานรากที่สมดุล

มาตรการท่ี 2 สรางศูนยอาหารสัตวชุมชน(Feed center/Hub) โดยการสนับสนุนการ
พัฒนาหนวยธุรกิจโรงงานอาหารสัตวชุมชนเกษตรแปลงใหญ เพ่ือบริหารจัดการระบบการจัดเก็บ แปรรูปและสราง
ผลิตภัณฑสูตรอาหารสัตว บริการสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 3 ยกระดับการใหบริการเชิงรุกการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตวของ
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

มาตรการท่ี 4 สนับสนุนการแกไขปญหาควันพิษจากการเผาฟางขาว และตมขาวโพด
หลังเก็บเก่ียว โดยสนับสนุนใหภาครัฐและองคการบริหารสวนทองถ่ิน จัดหาเครื่องสับเศษพืชและเครื่องอัดฟอนให
ศูนยอาหารสัตวชุมชนนําไปรับซื้อผลพลอยไดจากการปลูกพืชดังกลาวมาพัฒนาเปนอาหารโคเนื้อ



แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ มี 2 มาตรการ ไดแก
มาตรการท่ี 1 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือพัฒนาธุรกิจการผลิตเก็บเก่ียวแปรรูป

และผลิตภัณฑอาหารสําหรับเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจ/สหกรณ
มาตรการท่ี 2 อุดหนุนการวิจัย พัฒนาระบบการผลิตพืชอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหาร

สัตวแบบอินทรียสําหรับเกษตรกร/กลุม/วิสาหกิจ/สหกรณ ผูตองการผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพอินทรีย
(Organic Beef/Healthy Beef) เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของตลาดที่เครื่องข้ึนอยางตอเนื่อง

กลยุทธท่ี 2 การใชประโยชนนวัตกรรมอาหารสัตวและระบบการจัดการใหอาหารโคเนื้อ
นวัตกรรมอาหารสัตวและระบบการจัดการใหอาหารคนเหนือเปนเรื่องสําคัญที่เก่ียวของกับ

เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวใหมีคุณภาพและคุณภาพของคนเนื้อเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหอุตสาหกรรมโคเนื้อ
นอกจากนี้การจัดการใหอาหารโคเนื้อจะเปนระบบที่เพ่ิมประสิทธิภาพลดตนทุนการผลิตและทําใหเนื้อโคมีคุณภาพ
ทั้งนี้ มีมาตรการสําคัญ ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก

แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี มี 2 มาตรการ ไดแก
มาตรการท่ี 1 สงเสริมการใชนวัตกรรมอาหารและการจัดการใหอาหารสัตวเพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โดยวิทยาการอาหารและการจัดการใหอาหาร โดย 1) แมพันธุ ทําใหสามารถผลิตลูก
ไดอัตรารอยละ 70 ตอป 2) การผลิตโคขุน กรณีโคลูกผสมยุโรป น้ําหนักมีชีวิตประมาณ 650 กิโลกรัม สามารถให
ผลผลิตน้ําหนักซาก 360 กิโลกรัม กรณีของโคลูกผสมบราหมัน น้ําหนักมีชีวิตประมาณ 490 กิโลกรัม สามารถให
ผลผลิตน้ําหนักซาก 260 กิโลกรัม และ กรณีโคพ้ืนเมือง น้ําหนักมีชีวิตประมาณ 300 กิโลกรัม สามารถใหผลผลิต
น้ําหนักซาก 160 กิโลกรัม

มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตวข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของการแขงขันของประเทศ โดยการศึกษาคุณคาทางโภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว (nutritive values)
ความตองการโภชนะของโคเนื้อ (Nutrient Requirements) และการสรางผลิตภัณฑเสริมอาหารโคเนื้อ(Formula
Feed) ในแตละพ้ืนที่/ทองถ่ินใหมีความเหมาะสมกับโคเนื้อแตละพันธุ/เพศ/ชวงอายุ และเปาหมายการใหผลผลิต
ตามความตองการของตลาดในแตละระดับ

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ มี 3 มาตรการที่สําคัญ ประกอบดวย
มาตรการท่ี 1 แกไขระเบียบราชการเพ่ือยกระดับหนวยงานดานอาหารสัตวของภาครัฐ

ใหสามารถบริการผลิตอาหารสัตวเชิงพาณิชยใหบริการเกษตรกร/วิสาหกิจ/สหกรณ
มาตรการท่ี 2 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการบริหารจัดการพันธุ

พืชอาหารสัตว ผลพลอยไดจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารราคาตกต่ําเพ่ือเปนวัตถุดิบลด
ตนทุนอาหารสัตว

มาตรการท่ี 3 ผลักดันใหวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ สามารถผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพ
ในราคาที่เปนธรรม เพ่ือจําหนายใหแกเกษตรกรสมาชิก/เครือขาย โดยสนับสนุนสงเสริมการสรางศูนยอาหารสัตว
ชุมชน พัฒนาหนวยธุรกิจโรงงานอาหารสัตวชุมชน

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ มี 2 มาตรการที่สําคัญ ประกอบดวย
มาตรการท่ี 1 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับธุรกิจอาหารโคเนื้อ เชน กลุมเกษตรกร/

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/SME/SMAE เปนตน



มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการสรางศักยภาพเกษตรกรและพ่ีเลี้ยง สําหรับกลุมเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/SME/SMAE พ่ีตองการประกอบธุรกิจอาหารโคเนื้อ

ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อขางตน จะเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบและปรับเปลี่ยนสถานการณโคเนื้อจากที่ถดถอยไปสูการเจริญเติบโตอยางมี
อนาคตที่มั่นคง โดยภาคเกษตรกรรมเปนแกนหลัก และการบูรณาการจากภาคเอกชน เพ่ือชวยสรางมูลคาเพ่ิมใน
หวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศ ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่นําพาเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสูอนาคตอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุเปาหมายการสรางความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ



สรุปกรอบยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565 และหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การรักษาตลาดการบริโภคเน้ือโคไทย
เปาประสงค : สรางเสถียรภาพความม่ันคงทางอาหารจาก
เ น้ือโคไทย โดยสามารถพ่ึงพาตนเองดวยการผลิต
ภายในประเทศ ลดและเลิกการนําเขาเน้ือโคและโคมีชีวิต
ตัวช้ีวัด: 1.ผลิตโคเน้ือไทยคุณภาพเพียงพอตอการบริโภค
อยางนอย 1.2 ลานตัวตอป

2.คนไทยบริโภคเน้ือโคไมตํ่ากวา 3.0 กิโลกรัมตอ
คนตอป
กลยุทธท่ี 1 การสกัดก้ันการนําเขาเน้ือโคผิดกฎหมาย การ
ใชสารเรงเน้ือแดง และการนําเขาเน้ือโค

แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 1 กําหนดระบบการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ (National Livestock
Identification and Registration System : NID) และระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability)

กสก. สคบ./สทป./
ศทส./กสส./
สพพ./กพก.

มาตรการท่ี 2 รัฐบาลสนับสนุนการวิจัยชุดตรวจสอบสารเรงเน้ือแดง (test kit) ในราคาถูกเพ่ือใหทุก
ภาคสวน (ภาครัฐผูประกอบการและผูบริโภค) สามารถนําไปใชตรวจสอบเน้ือโคและรูผลไดอยางรวดเร็ว

สตส. สทช./กวป.

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1 ยกระดับประสิทธิภาพของดานกักกันสัตว ดานศุลกากรโดยบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีเก่ียวของภายใตกอนการกํากับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม และสํานัก
นายกรัฐมนตรี

กสก. ก.การคลัง
ก.มหาดไทย
ก.กลาโหม
และสํานัก
นายกรัฐมนตรี

มาตรการท่ี 2 บังคับใชบทลงโทษท่ีรุนแรงในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการนําเขาเน้ือโคผิดกฎหมาย กสก. สคบ./สกม.



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 1 การสกัดก้ันการนําเขาเน้ือโคผิดกฎหมาย การ
ใชสารเรงเน้ือแดง และการนําเขาเน้ือโค(ตอ)

มาตรการท่ี 3 บูรณาการความรวมมือในการงดใชสารเรงเน้ือแดงตลอดโซอุปทานท้ังผูผลิตและผู
จําหนาย รวมท้ังทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชสารเรงเน้ือแดง เพ่ือกําหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง
เพ่ือถือใชกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย (เกษตรกรสหกรณหนวยงานรับผิดชอบงานในพ้ืนท่ีโรงฆาสัตวและผูจัด
จําหนายทุกระดับตลาด)

กยส. กสก./สพส./
สตส./สคบ./

สกม.

มาตรการท่ี 4 ผลักดัน beef board ใหขับเคล่ือนตลาดอุตสาหกรรมโคเน้ือดวยการสรางกระแสความรู
/Road show อยางตอเน่ืองเรื่องเน้ือนําเขา (ออสเตรเลีย อินเดีย) เน้ือโคขุนคุณภาพของไทย (เชน
เทศกาลเน้ือโคไทย เปนตน) ใหแกประชาชนท่ัวไปโดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารผูสนับสนุนสินเช่ือ
ในการผลิตโคเน้ือ ผูประกอบการเอกชนตลาด Modern Trade ฟารมเกษตรกร และ
สถาบันการศึกษา

กสส. กผส./กรม
สงเสริม
สหกรณ/

กรมการคา
ภายใน/
กระทรวง

สาธารณสุข/
ธนาคาร

ผูสนับสนุน
สินเช่ือ

มาตรการท่ี 5 ผลักดันใหเกิดการตรวจสอบแหลงท่ีมาของเน้ือและผลิตภัณฑเน้ือท่ีจําหนายในตลาด
Modern Trade

สพส. กสก.

มาตรการท่ี 6 การประชาสัมพันธ เพ่ือสรางกระแสการรับรูเรื่องคุณภาพคุณสมบัติการบริโภคท่ีดีของ
เน้ือโคขุนเกรดคุณภาพของไทยอยางตอเน่ืองผานส่ือ On Air On Line โซเชียลมีเดีย/ผูมีช่ือเสียง ควบคู
ไปกับการจัด Road show ชม ชิม เน้ือไทย เทียบกับเน้ือนําเขา

กสส. สลก.(ประ
ชาสัมพันธุ)/

กผส./
กระทรวง
พาณิชย

มาตรการท่ี 7 ภาครัฐผลักดันออกใบรับรองความปลอดภัยใบรับรองคุณภาพเน้ือใหกับผูประกอบการท่ี
ใชวัตถุดิบจากเน้ือโคไทย ท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัย (มาตรการเรงดวน)

สพส. กยส.

มาตรการท่ี 8 เรงรัดการใชมาตรการการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ (National
Livestock Identification and Registration System : NID) กับโคเน้ือในประเทศหลังหยานมท้ังเพศ
ผู และเพศเมีย

กสก. กสส./สพพ.



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 1 การสกัดก้ันการนําเขาเน้ือโคผิดกฎหมาย การ
ใชสารเรงเน้ือแดง และการนําเขาเน้ือโค(ตอ)

มาตรการท่ี 9 การสรางกระแสความรูอยางตอเน่ืองเรื่องสารเรงเน้ือแดงใหแก เกษตรกรผูประกอบการ
จําหนายเน้ือ (เขียง) ประชาชน โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมปศุ
สัตว กรมการคาภายใน กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผูประกอบการเอกชนตลาด Modern Trade
สถาบันการศึกษา

กยส. สพส./กสส./
สลก./กรมการ

คาภายใน/
กระทรวง

สาธารณสุข
มาตรการท่ี 10 มีหนวยงานดําเนินการดานการตลาดโคเน้ือและเน้ือโคทําหนาท่ีใหคําแนะนําดาน
การตลาด แกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/ธุรกิจเอกชน ทําการสงเสริมการสงออก ประสานงาน และเจรจา
กับประเทศคูคาเพ่ือเพ่ือผลักดันการสงออกรวมกับรัฐบาลและภาคเอกชน ใน 5 ปแรก อาจใหกรม
ปศุสัตวเปนผูริเริ่มกอนโดยทํางานรวมกับสมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกรในการติดตอซื้อขายโคเน้ือ โค
พันธุและเน้ือโค (แบบเดียวกับท่ีกรมประมงมีแผนกการตลาดปลาสวยงามท่ีชวยงานท่ีชวยผลักดันใหไทย
สงออกปลาสวยงามไดนับพันลานบาท) ในระยะยาวอาจปรับเปนองคการอิสระท่ีไมหวังผลกําไรแบบ
เดียวกับหนวยงาน Meat and Livestock Australia : MLA หรือ SERSIA ของฝรั่งเศส

กสส. กผส./กรป./
กรมเจรจา

การคา
ระหวาง
ประเทศ

มาตรการท่ี 11 จัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาโรคปากและเทาเปอยใหทําหนาท่ีวิจัยเก่ียวกับโรคปากและเทา
เปอยใหมีองคความรูทัดเทียมกับองคกรระหวางประเทศและพัฒนาในการนําองคความรูมาใชในการ
กําหนดมาตรการควบคุมและปองกันกําจัดโรคดังกลาวในประเทศเพ่ือใหสามารถสงออกโคมีชีวิตและ
เน้ือโคแปรรูปไปยังประเทศท่ีพัฒนาแลวได

สสช. กวป./สคบ./
กสก.

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการท่ี 1 สรางกระแสการบริโภคเน้ือโคท่ีไดรับการรบัรองจากกรมปศุสัตว ทําให ประชาชนเกิดการ
ตระหนักรูถึงความปลอดภัยในการบริโภคเน้ือโคผานสัญลักษณอาหารปลอดภัย (การข้ึนทะเบียนความ
ปลอดภัย จุดจําหนายปลอดภัย รานอาหารปลอดภัย เปนตน) โดยการบูรณาการความรวมมือระหวาง
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือให
เกิดวัฒนธรรมการบริโภคสินคาท่ีปลอดภัยต้ังแตฟารมจนถึงโตะอาหาร

สพส. กผส./กสส.



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 2 การสรางคุณภาพชีวิต ความเช่ือม่ัน ความ
ปลอดภัยดานอาหาร

แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 1 มาตรการรับรองมาตรฐาน GMP/ระบบมาตรฐานฮาลาลสําหรับโรงฆาภายในประเทศ
และ HRCCP/ระบบมาตรฐานฮาลาล สําหรับโรงฆาท่ีมีศักยภาพเพ่ือการสงออกโดยบูรณาการความ
รวมมือระหวางกรมปศุสัตว หนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี

สพส. สคบ.

มาตรการท่ี 2 สรางกระแสอยางตอเน่ืองเก่ียวกับการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เพ่ือให
ผูบริโภคตระหนักรูถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการบริโภคเน้ือโคท่ีสามารถพิสูจนแหลงท่ีมาได
และสรางความม่ันใจและกังวลในตัวสินคา(Food integrity)

สพส. สคบ./สลก.

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1 ยกระดับโรงฆาท่ีมีอยูเดิมใหมีความเพียงพอ ท้ังปริมาณและคุณภาพโดยการสํารวจ
ปริมาณความตองการของตลาดในแตละระดับในพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถลําดับความสําคัญกอนหลังของการ
ปรับปรุงโรงฆาท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ การขอสรางโรงฆาแหงใหมโดยใชงบประมาณแผนดินตองมี
การเสนอแผนการดําเนินการและการวิเคราะหความเหมาะสม (Feasibility Study) ใหสํานัก
งบประมาณพิจารณา

สพส. กสส.

แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 1 มาตรการรับรองมาตรฐาน GMP/ระบบมาตรฐานฮาลาลสําหรับโรงฆาภายในประเทศ
และ HRCCP/ระบบมาตรฐานฮาลาล สําหรับโรงฆาท่ีมีศักยภาพเพ่ือการสงออกโดยบูรณาการความ
รวมมือระหวางกรมปศุสัตว หนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี

สพส. สคบ.

มาตรการท่ี 2 การใชประโยชนจากการทํา Zoning ของเขตปลอดโรค (เขต 2, 8 และ 9) โดยรัฐบาล
ควรใหการสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาโรงฆาใหไดมาตรฐานการสงออกเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับการ
ยกระดับโรงฆาอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตอไป เพ่ือการสรางงานการสรางอาชีพ และเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitive Advantages)

สคบ. กสก.

มาตรการท่ี 3 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบบางอยางท่ีลาสมัยและไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาโคเน้ือ เชน
พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเน้ือสัตวพ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตวพ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวพ.ศ. 2558

สกม. สคบ./สพส./
สพพ.



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 2 การสรางคุณภาพชีวิต ความเช่ือม่ัน ความ
ปลอดภัยดานอาหาร (ตอ)

มาตรการท่ี 4 มีศูนยรวบรวม/ตัดแตง และกระจายสินคา เพ่ือใหการเล้ียงโคเน้ือและอุตสาหกรรม
ตอเน่ืองมีมาตรฐาน

กผส. กสส.

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการท่ี 1 ภาครัฐใหการสนับสนุนสิทธิลดหยอนภาษีสําหรับผูประกอบการโรงฆาท่ีไดมาตรฐาน
GMP/HACCP/ฮาลาล รวมถึงสิทธิพิเศษบางอยางจากกรมศุลกากร

สพส. กสส.

ยุทธศาสตรท่ี 2 การกระตุนการเพ่ิมประชากรโคเน้ือ
เปาประสงค : ผลิตโคเน้ือและเน้ือโคในเชิงอุตสาหกรรม
เหลือเพ่ือการสงออก โดยการเพ่ิมสมรรถภาพการผลิตของ
โคเน้ือ สงเสริมการเล้ียงโคเน้ือและการเพ่ิมแมพันธุโคเน้ือ
เขาในระบบ รวมท้ังการเพ่ิมผลผลิตเน้ือจากโคนมเพศผู
และโคนมเพศเมียคัดท้ิง
ตัวช้ีวัด : อัตราการเพ่ิมประชากรโคไมนอยกวารอยละ
11 ตอป
กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณโคเน้ือท้ังระบบ แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี

มาตรการท่ี 1 การนําเขาพอโคพันธุดี นํ้าเช้ือ ตัวออน/พัฒนานํ้าเช่ือท่ีมีอยูใหมีศักยภาพเชิงพาณิชย สทป. สพพ.
มาตรการท่ี 2 พัฒนาสมรรถภาพการผลิตใหมีศักยภาพเชิงพาณิชย สทป. สพพ./สอส./

กสส.
แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1 เรงรัดการผลิตและการกระจายโคพอพันธุดีท่ีไมมีปญหาดานคุณภาพซากและความ
สมบูรณพันธุ ใหถึงมือเกษตรกรใหรวดเร็วท่ีสุด

สพพ. กสส.

มาตรการท่ี 2 กําหนดใหลูกโคเกิดใหมท่ีไดจากพอโคพันธุ/นํ้าเช้ือท่ีมีการพัฒนา/นําเขา ของพันธุโคเน้ือ
ในตลาดแตละระดับ ข้ึนทะเบียน (NID) เพ่ือเขาสูระบบฐานขอมูลโคตนทางในอุตสาหกรรมโคเน้ือไทย
อันจะนําไปสูจุดเริ่มตนของระบบการตรวจสอบยอนกลับ

สทป. กสส./สพพ./
สพส.

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณโคเน้ือท้ังระบบ(ตอ) มาตรการท่ี 3 การใชโคนมเพศผูเพ่ือทดแทนโคเน้ือ ไมนอยกวา 200,000 ตัว/ป กสส. สอส./สพพ./
สทป./กผส.

มาตรการท่ี 4 เพ่ิมฐานแมพันธุโคเน้ือภายใตโครงการสงเสริมของภาครัฐใหเพียงพอไมตํ่ากวา 500,000
แม ในระยะเวลา 5 ป พรอมการใชแมโคนมคัดท้ิงเพ่ือผลิตลูกผสมโคเน้ือและเพ่ือการผลิตเน้ือโค (รอย
ละ 20 ตอปหรือประมาณ 50,000 ตัว/ป)

กสส. สอส./สพพ./
สทป./กผส./
กองทุน
สงเคราะห/
ธกส.

มาตรการท่ี 5 การสราง Brand เน้ือโคคุณภาพไทย (Thai Premium Beef) ประกอบดวย 3 กลุม
ผลิตภัณฑ กลาวคือ กลุมเน้ือโคขุนคุณภาพเกรดไขมันแทรก (ปริมาณการผลิต 20,000 ตัวตอป) กลุม
เน้ือโคขุนไมเนนไขมันแทรก (กําลังการผลิตกวา 500,000 ตัว/ป) และกลุมโคเน้ือธรรมชาติ (Natural
beef) กําลังผลิตกวา 100,000 ตัว/ป) ท่ีสรางความม่ันใจใหความปลอดภัย และคุณภาพท่ีแขงขันได

กผส. กสส./สอส./
สพพ./สพส.

มาตรการท่ี 6 บังคับใหใชในโยบาย/มาตรการ หามขาย/หามฆาแมโคสมบูรณพันธุ สคบ. กสก./กสส.
มาตรการท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพอัตราเล้ียงรอดถึงหยานมของลูกโคใหไดรอยละ 60 โดยเฉล่ีย กสส. สทป./สพพ./

สอส.
มาตรการท่ี 8 เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิตโคขุน สอส. กสส.
แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการท่ี 1 การใหแรงจูงใจแกเกษตรกรท่ีเล้ียงโคเน้ือพอแมพันธุท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนรับรองตาม
พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2509 สําหรับลูกโคท่ีเกิดจากแมโคท่ีไดรับนํ้าเช้ือนําเขา/นํ้าเช้ือท่ี
พัฒนาแลวและไดรับการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติ(NID)

กสส. สทป./กสก.

มาตรการท่ี 2 สินเช่ือระยะปานกลางและระยะยาวใหแกเกษตรกรผูเล้ียงโคพอแมพันธุเพ่ือผลิตลูกท่ีตอง
ใชระยะเวลาหลายปกวาจะเริ่มไดรับผลตอบแทนรวมท้ังใหเกษตรกรสามารถนําแมโคสมบูรณพันธุ/ลูกโค
ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนใชเปนหลักคําประกันสินเช่ือได

กสส. ธกส./ธนาคาร
พาณิชย

มาตรการท่ี 3 จัดต้ังกองทุนสงเคราะหการเล้ียงโคเน้ือ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรรายยอยใหสามารถมีทุน
ในการเริ่มและขยายการเล้ียงโคเน้ือ รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดโครงการประกันภัยพอแมพันธุโดยการ
ขับเคล่ือนของหนวยงานภาครัฐ

กสส. สกม./ธกส./
ธนาคาร
พาณิชย



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 2 การสรางความม่ันคงในอาชีพใหแกเกษตรกร
และองคกรเกษตรกร(ตอ)

มาตรการท่ี 4 สงเสริมใหเปดตลาดเน้ือโคพ้ืนเมืองในตลาด Modern Trade กผส. กสส./สอส./
สพพ.

แผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 1 การสรางสมารทฟารมเมอรดวยการใชระบบสาระสนเทศมาเช่ือมโยงเครือขายระบบ
อุตสาหกรรมโคเน้ือตลอดโซอุปสงคและอุปทาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถทราบความเคล่ือนไหวเก่ียวกับ
การผลิตโคเน้ือท้ังระบบ (ราคาจําหนายโคมีชีวิต/เน้ือโคในและตางประเทศครบัราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
และอ่ืนๆ)

ศสท. กสส.

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1 การกําหนดพ้ืนท่ีการเล้ียงโคเน้ือโดยความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนท่ีรวบรวมเกษตรกร
รายยอยรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือลดตนทุน ในการจัดซื้อปจจัยการผลิตรวมท้ังทําการขายและ
แปรรูปเน้ือโครวมกันในรูปแบบโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (Area Base Development) ใน
ลักษณะโครงการพัฒนาระดับจังหวัด (ใหอยูในแผนของการพัฒนาจังหวัด) ภายใตเง่ือนไขสําคัญคือ
จังหวัดท่ีมีองคประกอบและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือ

กสส. ธกส./
สหกรณ/
วิสาหกิจ
ชุมชน

มาตรการท่ี 2 การสนับสนุนเครื่องมือและกลไก รวมท้ังดานความรู วิชาการ ดานงานวิจัย ดานสินเช่ือ
การประกันพอแมพันธุโดยบูรณาการความรวมมือแบบประชารัฐ (ผูเช่ียวชาญภาครัฐ / ภาคประชาชน
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี) ท้ังน้ี การสนับสนุนระบบพ่ีเล้ียงใหแกเกษตรกรท่ีมีความจําเพาะในพ้ืนท่ี
อาจจะอยูในรูปของการทําขอเสนอระดับจังหวัดซึ่งมีความรวมมือระหวางเกษตรกรนักวิชาการรวมท้ัง
กรมปศุสัตว มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี

กสส. ธกส./ธนาคาร
พาณิชย

มาตรการท่ี 3 การสนับสนุนการรวมมือรวมกลุมและสรางเครือขายตลอดโซอุปทานโดยวิเคราะหตนทุน-
ผลตอบแทนของเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในทุกระดับเพ่ือใหสามารถทราบสถานภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู
เล้ียงโคเน้ือของประเทศเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาบริหารจัดการการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต
เพ่ิมปริมาณโคมีชีวิตในระบบรวมท้ังการจัดทําปฏิทินการผลิตใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของ
ตลาดในแตละชวงเวลา

กสส. สหกรณ/
วิสาหกิจ
ชุมชน



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 2 การสรางความม่ันคงในอาชีพใหแกเกษตรกร
และองคกรเกษตรกร(ตอ)

มาตรการท่ี 4 สนับสนุนการรวมกลุมระหวางสหกรณตนทาง กลางทาง และปลายทางเพ่ือใหเกิดหวงโซ
การผลิตและอํานาจการส่ังซื้อ

กสส. สหกรณ/
วิสาหกิจ
ชุมชน

มาตรฐานท่ี 5 สนับสนุนการเช่ือมโยงระหวางกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคและกลุมวิสาหกิจเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน

กผส. กสส./
สหกรณ/
วิสาหกิจ
ชุมชน

มาตรการท่ี 6 สนับสนุนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการขับเคล่ือนความรูดานโคเน้ือครบวงจร กวป. สอส./สพพ./
สทป./กผส./
กสส.

กลยุทธท่ี 3 การสรางมูลราคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิต
และการสรางโอกาสจากผลเน้ือนําเขา

แผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 1 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยดานนวัตกรรมรูปแบบการเล้ียงไปใชในระดับฟารม (เชน
Natural beef, Organic beef, ระบบการเล้ียงแบบลดการปลอยกาซเรียนกระจก การบริหารจัดการ
โรงฆาแบบ Zero Waste นวัตกรรมเพ่ิมมูลคาเน้ือโคจากเทคโนโลยีเน้ือสัตว เปนตน)

กวป. สอส./สพพ./
สทป./กผส./
กสส.

มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดานการสงเสริมการขาย (เชน เทคโนโลยีการตัดแตง / การ
นําไปใชประโยชน)

กผส. เอกชน

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตนทาง สรางความหลากหลายของโคเน้ือท่ีมีอยูในประเทศจาก
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการอาหารหรือพืชอาหาร ท่ีมีความหลากหลายท่ีสรางความ
แตกตางในคุณภาพของเน้ือโค

สอส. กวป./สพพ./
สทป./กผส./
กสส.

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางทางเพ่ิมมูลคาดวยเทคโนโลยีการตัดแตง นวัตกรรมแปรรูป
เน้ือโคและเทคโนโลยีการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากโคในโรงฆา

กผส. สพส./เอกชน



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 3 การสรางมูลราคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิต
และการสรางโอกาสจากผลเน้ือนําเขา(ตอ)

มาตรการท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมปลายทาง (Processing / Meat Product Development)
การบริการอาหาร (Food Service) จากวัฒนธรรมการบริโภคท่ีหลากหลายของประเทศไทย
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (ผลิตภัณฑพรอมบริโภค) และนวัตกรรมการบริการ (Service
innovation) ซึ่งทําใหเกิดมูลเพ่ิม และการสรางงานดวยนวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมการบริการใน
ทุกกลุมคนเปาหมาย

กผส. สพส./เอกชน

มาตรการท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวของ พัฒนาระบบการจัดเก็บ การรวบรวมผลพลอยได
(เลือด หนัง กระดูก) เพ่ือรักษาคุณภาพกอนสงตอใหอุตสาหกรรมเก่ียวของอ่ืน ๆ(อุตสาหกรรมฟอก
หนัง อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว อุตสาหกรรมผลิตปุย)

กผส. สพส./เอกชน

มาตรการท่ี 5 สรางความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน สรางโอกาสความรวมมือเพ่ือ
เช่ือมโยงการผลิตรวมกันระหวางภูมิภาคอาเซียน (รวมกันผลิต รวมกันขาย รวมกันบริโภค) ในการ
พัฒนาระบบตลาดโคมีชีวิตและเน้ือโค (กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย)

กรป. กผส./กสส.

มาตรการท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากการลงทุนของตางชาติ สนับสนุนการศึกษาวิจัยถึงขอดีขอเสีย
และผลกระทบท้ังในดานสังคมและเศรษฐกิจในการรวมลงทุนระหวางประเทศในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
(เชน ออสเตรเลียใชประเทศไทยเปนฐานการผลิต และการแปรรูปเพ่ือสงออก) (BOI/ กรมปศสัุตว)

กรป. กผส./กสส.

มาตรการท่ี 7 สนับสนุนการวิจัยท่ีถูกตองครบถวนและตรงประเด็นโดยใหความสําคัญกับงานวิจัยและ
พัฒนาแบบองครวม รวมท้ังการพัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมตลอดหวงโซอุปทานเน้ือโค (From
Farm to Table)

กวป. ทุกหนวยงานของ
กรมฯ/
สถาบันการศึกษา

มาตรการท่ี 8 รัฐบาลควรสนับสนุน Farm  Quarantine ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสําคัญการ
สงออก/ปรับกฎระเบียบการเจรจาเรียกคาผานดาน (คาสัตว)

กสก. สคบ./กสส.



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 3 การสรางมูลราคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิต
และการสรางโอกาสจากผลเน้ือนําเขา(ตอ)

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการท่ี 1 สรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการในประเทศ (โรงงานแปรรูป/รานจําหนายเน้ือ/
รานอาหาร) ท่ีใชเน้ือโคจากโคในประเทศซึ่งผานโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน  เชน สิทธิพิเศษดานภาษี
สินเช่ือ การประชาสัมพันธ การหนุนเสริมทางสังคม และการตรวจสอบแหลงท่ีมาของเน้ือและประวัติ
Product Origin

สพส. กสส.

มาตรการท่ี 2 การสนับสนุนการลงทุน(Food Service) ในประเทศเพ่ือนบานในรูปของการเปดเจรจา
การคาระหวางประเทศ/นิทรรศการ(Road Show)/ประชาสัมพันธ การบูรณาการความรวมมือระหวาง
กระทรวงเกษตรละสหกรณกับกระทรวงพาณิชย เชน กรมการคาตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ รวมท้ังกระทรวงตางประเทศ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กรป. กผส./กสส./
กรมการคา
ตางประเทศ/
กรมเจรจา
การคา
ระหวาง
ประเทศ/
กระทรวง
ตางประเทศ



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตวและ
อาหารสัตวสําหรับโคเน้ือ
เปาประสงค: ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเล้ียงโคเน้ือ ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ
ดานอาหารโคเน้ือ
ตัวช้ีวัด: ลดตนทุนคาอาหารในการผลิตโคเน้ือในทุกระบบ
อยางนอยรอยละ 10
กลยุทธท่ี 1 การปฏิรูประบบการผลิตการเก็บเก่ียวการ
แปรรูปและถนอมรักษาพืชอาหารและเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชย

แผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยีแผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 1 สงเสริมการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการผลิตเก็บเก่ียวรวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว
โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือลดแรงงาน ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

สอส. กสส.

มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาสรางนวัตกรรมการแปรรูป การถนอมและผลิตภัณฑอาหารสัตว
เคี้ยวเอ้ือง ท้ังในรูปแบบอาหารแหง และอาหารหมักใหสอดคลองตามปฏิทินการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว
ของทองถ่ิน

สอส. กวป.

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1 พัฒนาศูนยธุรกิจผลิตพืชอาหารสัตวเกษตรแปลงใหญ(Feed Production Zone) โดย
การสงเสริมรวมกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจ/สหกรณ) เพ่ือใหเกิดการกระจายการใชทรัพยากรท่ีดิน นํ้า
แรงงาน และรายไดในระบบการผลิตพืชอุตสาหกรรมของชุมชนเศรษฐกิจฐานรากท่ีสมดุล

สอส. กสส.

มาตรการท่ี 2 สรางศูนยอาหารสัตวชุมชน(Feed center/Hub) โดยการสนับสนุนการพัฒนาหนวย
ธุรกิจโรงงานอาหารสัตวชุมชนเกษตรแปลงใหญ เพ่ือบริหารจัดการระบบการจัดเก็บ แปรรูปและสราง
ผลิตภัณฑสูตรอาหารสัตว บริการสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

สอส. กสส.

มาตรการท่ี 3 ยกระดับการใหบริการเชิงรุกการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตวของหนวยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และเอกชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

สอส. สตส.

มาตรการท่ี 4 สนับสนุนการแกไขปญหาควันพิษจากการเผาฟางขาว และตมขาวโพดหลังเก็บเก่ียว โดย
สนับสนุนใหภาครัฐและองคการบริหารสวนทองถ่ิน จัดหาเครื่องสับเศษพืชและเครื่องอัดฟอนใหศูนย
อาหารสัตวชุมชนนําไปรับซื้อผลพลอยไดจากการปลูกพืชดังกลาวมาพัฒนาเปนอาหารโคเน้ือ

สอส. กสส.



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 1 การปฏิรูประบบการผลิตการเก็บเก่ียวการ
แปรรูปและถนอมรักษาพืชอาหารและเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชย(ตอ)

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการท่ี 1 สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือพัฒนาธุรกิจการผลิตเก็บเก่ียวแปรรูปและผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจ/สหกรณ

สอส. กสส./ธกส.

มาตรการท่ี 2 อุดหนุนการวิจัย พัฒนาระบบการผลิตพืชอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตวแบบอินทรีย
สําหรับเกษตรกร/กลุม/วิสาหกิจ/สหกรณ ผูตองการผลิตเน้ือโคและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพอินทรีย
(Organic Beef/Healthy Beef) เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของตลาดท่ีเครื่องข้ึนอยางตอเน่ือง

สอส. กวป.

กลยุทธท่ี 2 การใชประโยชนนวัตกรรมอาหารสัตวและ
ระบบการจัดการใหอาหารโคเน้ือกลยุทธ ท่ี 2 การใช
ประโยชนนวัตกรรมอาหารสัตวและระบบการจัดการให
อาหารโคเน้ือ

แผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 1 สงเสริมการใชนวัตกรรมอาหารและการจัดการใหอาหารสัตวเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิตโคเน้ือ โดยวิทยาการอาหารและการจัดการใหอาหาร

สอส. กวป.

มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตวข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
การแขงขันของประเทศ โดยการศึกษาคุณคาทางโภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว (nutritive values) ความ
ตองการโภชนะของโคเน้ือ (Nutrient Requirements) และการสรางผลิตภัณฑเสริมอาหารโคเน้ือ
(Formula Feed) ในแตละพ้ืนท่ี/ทองถ่ินใหมีความเหมาะสมกับโคเน้ือแตละพันธุ/เพศ/ชวงอายุ และ
เปาหมายการใหผลผลิตตามความตองการของตลาดในแตละระดับ

สอส. กวป.

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1 แกไขระเบียบราชการเพ่ือยกระดับหนวยงานดานอาหารสัตวของภาครัฐใหสามารถ
บริการผลิตอาหารสัตวเชิงพาณิชยใหบริการเกษตรกร/วิสาหกิจ/สหกรณ

กสก. สอกส.

มาตรการท่ี 2 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการบริหารจัดการพันธุพืชอาหารสัตว
ผลพลอยไดจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารราคาตกตํ่าเพ่ือเปนวัตถุดิบลดตนทุน
อาหารสัตว

สอส. กสส.

มาตรการท่ี 3 ผลักดันใหวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ สามารถผลิตอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเปน
ธรรม เพ่ือจําหนายใหแกเกษตรกรสมาชิก/เครือขาย โดยสนับสนุนสงเสริมการสรางศูนยอาหารสัตว
ชุมชน พัฒนาหนวยธุรกิจโรงงานอาหารสัตวชุมชน

สอส. กสส.



ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/มาตรการ หนวยงานหลัก หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 2 การใชประโยชนนวัตกรรมอาหารสัตวและ
ระบบการจัดการใหอาหารโคเน้ือกลยุทธ ท่ี 2 การใช
ประโยชนนวัตกรรมอาหารสัตวและระบบการจัดการให
อาหารโคเน้ือ(ตอ)

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการท่ี 1 สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าใหกับธุรกิจอาหารโคเน้ือ เชน กลุมเกษตรกร/ วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ/SME/SMAE เปนตน

สอส. กสส.

มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการสรางศักยภาพเกษตรกรและพ่ีเล้ียง สําหรับกลุมเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ/SME/SMAE พ่ีตองการประกอบธุรกิจอาหารโคเน้ือ

สอส. กสส.



โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ภายใตยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป
พ.ศ. 2561 - 2565

ตารางท่ี สรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของหนวยงาน ภายใตยุทธศาสตรโคเนื้อ-กระบือ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)

ที่ หนวยงาน

ปงบประมาณ
รวม

(บาท)
2561 2562 2563 2564 2565

โครงการ
/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 สคบ. 1 180,852,054 1 187,732,687 2 309,629,044 2 301,476,883 2 296,193,730 1,275,884,398
2 อยส. 2 97,878,000 2 97,878,000 2 97,878,000 2 97,878,000 2 97,878,000 489,390,000
3 กรป. − − − − 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 300,000,000

4 สทช. 3 68,362,500 3 68,362,500 3 68,362,500 3 68,362,500 3 68,362,500 341,812,500
5 สทป. 7 109,175,000 7 125,900,000 7 128,375,000 7 145,700,000 7 146,975,000 656,125,000
6 สพพ. 2 93,206,380 2 140,900,125 3 256,525,680 3 277,850,680 3 277,850,680 1,046,333,545
7 กสส. 907,458,000 1 3,082,200,000 3 2,501,539,600 1 2,500,000,000 1 3,600,000,000 12,591,197,600
8 สอส. 12 60,650,000 21 288,050,000 23 509,050,000 22 530,050,000 22 552,050,000 1,939,850,000
9 สพส.
10 กพก 1 270,000,000 1 270,000,000 1 270,000,000 1 270,000,000 1 270,000,000 1,350,000,000
11 ศทส. − − − − − − − − − − −
12 กผส. − − − − 10 17,795,880 10 13,115,880 10 13,115,880 44,027,640
13 กสก.

รวม 29 1,787,581,934 38 4,261,023,312 55 4,259,155,704 52 4,304,433,943 52 5,422,425,790 20,034,620,683



โครงการและกิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตรท่ี 1 การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย
เปาประสงค: เสถียรภาพความม่ันคงทางอาหารจากเนื้อโคไทย โดยสามารถพ่ึงพาตนเองดวยการผลิตภายในประเทศ ลดและเลิกการนําเขาเนื้อโคและโคมีชีวิต
ตัวช้ีวัด:1. ผลิตโคเนื้อไทยคุณภาพเพียงพอตอการบริโภคอยางนอย 1.2 ลานตัวตอป

2. คนไทยบริโภคเนื้อโคไมต่ํากวา 2.60 กิโลกรัมตอคนตอป
กลยุทธท่ี 1 การสกัดกั้นการนําเขาเนื้อโคผิดกฎหมาย การใชสารเรงเนื้อแดง และการนําเขาเนื้อโค

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
แผนงานที่ 1 แผนงานดานเทคโนโลยี
ม า ต รก า รที่  1 กา รพัฒนา ระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ใน
อุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อ และเนื้อโค
มาตรการที่ 2 การวิจัยชุดตรวจสอบสาร
เรงเนื้อแดง (test kit) ในราคาถูกเพื่อให
ทุกภาคสวน (ภาครัฐผูประกอบการและ
ผูบริโภค) สามารถนําไปใชตรวจสอบ
เนื้อโคที่รูผลไดอยางรวดเร็ว
แผนงานที่ 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 ยกระดับประสิทธิภาพ
ดานกักกันสัตว ดานศุลกากรโดยบูรณา
การความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่
เกี่ยวของ

มาตรการที่ 2 การบังคับใชบทลงโทษที่
รุนแรงในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ลักลอบนําเขาเนื้อโคผิดกฎหมาย



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
มาตรการที่ 3 บูรณาการความรวมมือ
ในการงดใชสารเรงเนื้อแดงตลอดโซ
อุปทานทั้งผูผลิตและผูจําหนาย รวมทั้ง
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช
สารเรงแสดง เพื่อกําหนดบทลงโทษที่
รุนแรงเพื่อถือใชกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

โครงการแกไขปญหาการใชสาร
เรงเนื้อแดงในโคเนื้อ

อยส.

- ฟารม/โรงงานผลิตอาหารสัตว/
โรงฆ า สัตว /สถานที่จํ าหนาย
เนื้อสัตว (แหง)

1,500 750,000 1,500 750,000 1,500 750,000 1,500 750,000 1,500 750,000 อยส.

- สุมเก็บตัวอยางปสสาวะ/อาหาร
สัตว/เนื้อโค

18,000 4,168,000 18,000 4,168,000 18,000 4,168,000 18,000 4,168,000 18,000 4,168,000 อยส.

- ตรวจยืนยันผลวิเคราะหสารเรง
เนื้อแดง

7,100 2,490,000 7,100 2,490,000 7,100 2,490,000 7,100 2,490,000 7,100 2,490,000 อยส.

- ใหการรับรองฟารมโคเนื้อปลอด
การใชสารเรงเนื้อแดง (ใบรับรอง
ปายรับรอง) (แหง)

1,000 200,000 1,000 200,000 1,000 200,000 1,000 200,000 1,000 200,000 อยส.

มาตรการที่ 4 beef board ขับเคล่ือน
ตลาดอุตสาหกรรมโคเนื้อดวยการสราง
กระแสความ รู  / Road show อย า ง
ตอ เนื่องเ ร่ืองเนื้อนํา เขา  เนื้อ โคขุน
คุณภาพของไทย ใหแกประชาชนทั่วไป
โดยบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน
เ ก ษ ต ร ก ร  แ ห ล ง ทุ น  แ ล ะ
สถาบันการศึกษา

โครงการ มหกรรมสุดยอดเนื้อโค
ไ ท ย Thai Premium Beef
Festival (ราน)

- - - - 100 9,050,000 100 9,050,000 100 9,050,000 กผส.

- ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด แ ส ด ง
นิทรรศการ และสินคาปศุสัตวใน
งานมหกรรมสุดยอดเนื้อโคไทย
Thai Premium Beef Festival
(ราย)

- - - - 5,000 - 5,000 - 5,000 - กผส.

โครงการ จัดแสดงนวัตกรรม
ผลิตภัณฑเนื้อโคไทยยุค 4.0  ใน
งาน “มหกรรมโคเนื้อภาค
ตะวันตก”(ราย)

- จัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ
นมยุค 4.0  ในงาน “มหกรรมโค
เนื้อภาคตะวันตก”

- - - - 1,000 132,200 1,000 132,200 1,000 132,200 กผส.



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
มาตรการที่  5 ผลัก ดันให เกิดการ
ตรวจสอบแหล งที่ มาของ เนื้ อและ
ผ ลิตภัณฑ เนื้ อที่ จํ าหน าย ในตลาด
Modern Trade
มาตรการที่  6 ภาครัฐที่ เกี่ ย วของ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางกระแสการรับรู
เร่ืองคุณภาพคุณสมบัติการบริโภคที่ดี
ของเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพของไทย
อยางตอเนื่องผานส่ือ On Air On Line
โซเชียลมีเดีย/ผูมีชื่อเสียง ควบคูไปกับ
การจัด Road show ชม ชิม เนื้อไทย
เทยีบกับเนื้อนําเขา
มาตรการที่ 7 ภาครัฐผลักดันการออก
ใบรับรองความปลอดภัยคุณภาพเนื้อ
ใหกับผูประกอบการที่ใชวัตถุดิบจากเนื้อ
โคไทย ที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย
มาตรการที่ 8 เรงรัดการใชมาตรการ
การทําเคร่ืองหมายและขึ้นทะเบียนสัตว
แ ห ง ช า ติ  ( National Livestock
Identification and Registration
System : NID) กับโคเนื้อในประเทศ
หลังหยานมทั้งเพศผู และเพศเมีย

โ ค ร ง ก า ร ทํ า เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย
ประจําตัวสัตวในโคเนื้อ(ตัว)

- - - - 83,704 9,279,929 83,704 9,279,929 83,704 9,279,929 สคบ.

มาตรการที่ 9 การสรางกระแสความรู
อยางตอเนื่องเร่ืองสารเรงเนื้อแดงใหแก
เกษตรกรผูประกอบการจําหนายเนื้อ
(เขียง) ประชาชน โดยบูรณาการความ
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน กรมปศุสัตว กรมการคาภายใน
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง

กิจกรรมประชาสัมพันธความรูที่
เกี่ยวของกับอันตรายของสารเรง
เนื้อแดง ดวยเวบไซต แผนพับ
ปายประชาสัมพันธ ส่ือส่ิงพิมพ
(จังหวัด)

77 385,000 77 385,000 77 385,000 77 385,000 77 385,000 อยส.



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
ผูประกอบการเอกชนตลาด Modern
Trade สถาบันการศึกษา
มาตรการที่ 10 มีหนวยงานดําเนินการ
ดานการตลาดโคเนื้อและเนื้อโคทํา
หนาที่ใหคําแนะนําดานการตลาด แก
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/ธุรกิจเอกชน
ทําการสงเสริมการสงออก ประสานงาน
และเจรจากับประเทศคูคาเพื่อเพื่อ
ผลักดันการสงออกรวมกับรัฐบาลและ
ภาคเอกชน ใน 5 ปแรก อาจใหกรมปศุ
สัตวเปนผูริเร่ิมกอนโดยทํางานรวมกับ
สมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกร ในการ
ติดตอซ้ือขายโคเนื้อ โคพันธุ และเนื้อโค
(แบบเดียวกับที่กรมประมงมีแผนก
การตลาดปลาสวยงามที่ชวยงานที่ชวย
ผลักดันใหไทยสงออกปลาสวยงามไดนับ
พันลานบาท) ในระยะยาวอาจปรับเปน
องคการอิสระที่ ไมหวังผลกําไรแบบ
เ ดี ย ว กั บ ห น ว ย ง า น Meat and
Livestock Australia : MLA ห รื อ
SERSIA ของฝร่ังเศส
มาตรการที่ 11 จัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนา
โรคปากและเทาเปอยใหทําหนาที่วิจัย
เกี่ยวกับโรคปากและเทาเปอยใหมีองค
ความรูทัดเทียมกับองคกรระหว า ง
ประเทศและพัฒนาในการนําองคความรู
มาใชในการกําหนดมาตรการควบคุม
และป อ งกั นกํ า จั ด โ รค ดั งกล า ว ใน
ประเทศเพื่อใหสามารถสงออกโคมีชีวิต
และเนือ้โคแปรรูปไปยังประเทศที่พัฒนา
แลวได



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
แผนงานที่ 3 แผนงานดานการสราง
แรงจูงใจ
มาตรการที่ 1 สรางกระแสการบริโภค
เนื้อโคที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุ
สัตว ทําให ประชาชนเกิดการตระหนักรู
ถึงความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อโค
ผานสัญลักษณอาหารปลอดภัย (การขึ้น
ทะเบียนความปลอดภัย จุดจําหนาย
ปลอดภัย รานอาหารปลอดภัย เปนตน)
โดยการบูรณาการความรวมมือระหวาง
กรมปศุ สัตว  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
วัฒนธรรมการบริโภคสินคาที่ปลอดภัย
ต้ังแตฟารมจนถึงโตะอาหาร



กลยุทธท่ี 2 การสรางคุณภาพชีวิต ความเช่ือม่ัน ความปลอดภัยดานอาหาร
แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน

รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาต รก า รที่  1 มาตรก า ร รับ รอ ง
มาตรฐาน GMP/ระบบมาตรฐานฮาลาล
สําหรับโรงฆาภายในประเทศ และ
HRCCP/ระบบมาตรฐานฮาลาล สําหรับ
โรงฆาที่มีศักยภาพเพื่อการสงออกโดย
บูรณาการความรวมมือระหวางกรมปศุ
สัตว หน วย งานภาค รัฐ  รวมไปถึ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่

โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑให
ผูประกอบการ (ราย)
- จั ด ฝ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร

“โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑให
สอดคลองมาตรฐาน”
ซ่ึงหัวขออบรมประกอบดวย
1. การขอรับเลขสาระบบอาหาร
(เลข อย.)
2. ห ลั ก เ ก ณฑ วิ ธี ก า รที่ ดี ใ น
ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร  ( Good
Manufacturing Pratice)”

- - - - 30 451,070 30 451,070 30 451,070 กผส.

มาตรการที่ การตรวจสอบยอนกลับ
(Traceability) เพื่อใหผูบริโภคตระหนัก
รูถึงความสําคัญของความปลอดภัยใน
การบริโภคเนื้อ โคที่สามารถพิ สูจน
แหลงที่มาไดและสรางความมั่นใจและ
กังวลในตัวสินคา(Food integrity)

โครงการลดปญหาโรคระบาด
และพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ
- การจัตต้ังฟารม GFM, ฟารม

ปลอด โ รค , ก า รสร า ง ระ บ บ
ภูมิคุมกัน, การควบคุมปองกัน
โรค และการจัดต้ังระบบคอมพาร
ทเมนตปลอดโรคปากและเทา
เปอยเพื่อการสงออก (ตัว)

3,900,98
2

180,852,0
54

3,900,9
82

187,732,6
87

3,900,9
82

309,629,0
44

3,900,982 301,476,8
83

3,900,9
82

296,193,7
30

สคบ.

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 ยกระดับโรงฆาที่มีอยูเดิม
ใหเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพโดย
การสํารวจปริมาณความตองการของ
ตลาดในแตละระดับในพื้นที่ เพื่อลําดับ
ความสําคัญกอนหลังของการปรับปรุง
โรงฆาที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ การ



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
ข อ ส ร า ง โ ร ง ฆ า แ ห ง ใ ห ม โ ด ย ใ ช
งบประมาณแผนดินตองมีการเสนอ
แผนการดําเนินการและการวิเคราะห
ความเหมาะสม (Feasibility Study)
มาตรการที่ 2 การใชประโยชนจากการ
ทํา Zoning ของเขตปลอดโรค (เขต 2,
8  และ  9 )  โดย รัฐบาลควรใหการ
สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาโรงฆาใหได
มาตรฐานการสงออกเพื่อใชเปนตนแบบ
สําหรับการยกระดับโรงฆาอื่น ๆ ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาตอไป เพื่อการ
สรางงานการสรางอาชีพ และเสริมสราง
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น
(Competitive Advantages)
มาตรกา รที่  3 ทบทวนกฎหมาย
ระเบียบบางอย างที่ล าสมัยและไม
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาโคเนื้อ เชน
พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. 2482
พระราชบัญญั ติควบคุมการฆาและ
จํ า ห น า ย เ นื้ อ สั ต ว พ . ศ .  2 5 3 5
พระราชบัญญัติบํา รุงพันธุ สัตวพ .ศ.
2509 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. 2558
มาตรการที่ 4 มีศูนยรวบรวม/ตัดแตง
และกระจายสินคา เพื่อใหการเล้ียงโค
เ นื้ อ แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร รม ต อ เ นื่ อ ง มี
มาตรฐาน



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
มาตรการที่ 5 มาตรการสงเสริมสุขภาพ
สัตวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อและเนื้อโคปลอดภัย ตลอดหวงโซ
การผลิต

โครงการผลิตวัคซีนปองกันโรคในโค
กระบือ
1.กิจกรรมผลิตวัคซีนปองกันโรค
ปากและเทาเปอย(โดส)

11,000,00
0

66,000,000 11,000,0
00

66,000,000 11,000,0
00

66,000,000 11,000,000 66,000,000 11,000,0
00

66,000,000

สทช.

2.กิจกรรมผลิตวัคซีนเฮโมรายิกเซฟ
ติกซีเมีย(โดส)

1,200,000 2,100,000 1,200,00
0

2,100,000 1,200,00
0

2,100,000 1,200,000 2,100,000 1,200,00
0

2,100,000 สทช.

3.กิจกรรมผลิตวัคซีนแบลคเลก
(โดส)

150,000 262,500 150,000 262,500 150,000 262,500 150,000 262,500 150,000 262,500 สทช.

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการที่ 1 ภาครัฐใหการสนับสนุน
สิทธิลดหยอนภาษีสําหรับผูประกอบการ
โรงฆาที่ไดมาตรฐาน GMP/HACCP/ฮา
ลาล รวมถึงสิทธิพิเศษบางอยางจากกรม
ศุลกากร
มาตรการที่ 2 สนับสนุนใหมีสถานที่จัด
จําหนาย (สถานที่ วัสดุอุปกรณ และ
เคร่ืองจักร) เนื้อโคที่มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย



ยุทธศาสตรท่ี 2 การกระตุนการเพ่ิมประชากรโคเนื้อ
เปาประสงค : เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อ สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อดวยเพ่ิมแมพันธุเขาในระบบ และเพ่ิมผลผลิตเนื้อจากโคนมเพศผูและโคนมเพศเมียคัดท้ิง
ตัวช้ีวัด : อัตราการเพ่ิมประชากรโคไมนอยกวารอยละ 11 ตอป

: เพ่ิมการสงออกไมนอยกวา 200,000 ตัวตอป
กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณโคเนื้อท้ังระบบ

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
แผนงานท่ี 1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการที่ 1 การนําเขาพอโคพันธุดี
น้ําเชื้อ ตัวออน/พัฒนาน้ําเชื่อที่มีอยูใหมี
ศักยภาพเชิงพาณิชย

โครงการ สรางพอพันธุโคเนือ้ชั้นเลิศ
ดวยเทคโนโลยีชีวภาพ(ตัว)

25 8,000,000 25 8,000,000 25 8,000,000 25 8,000,000 25 8,000,000 สทป.

โครงการ รับรองมาตรฐานศูนยผลิต
น้ําเชื้อเพ่ือการจําหนาย(ศูนย)

20 400,000 20 400,000 25 500,000 25 500,000 30 600,000 สทป.

โครงการ จัดทํามาตรฐานหนวยผสม
เทียมเพ่ือการบริการที่เปนเลิศ(หนวย)

100 300,000 250 750,000 500 1,500,000 600 1,800,000 70 2,100,000 สทป.

มาตรการที่ 2 พัฒนาสมรรถภาพการ
ผลิตใหมีศักยภาพเชิงพาณิชย

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อดวยเทคโนโลยีชีวภาพ

1.กิจกรรม ผลิตโคเนือ้คุณภาพ
ดวยวิธีการผสมเทียม (ตัว)

400,000 61,600,000 500,000 77,000,000 500,000 77,000,000 600,000 92,400,000 600,000 92,400,000 สทป.

2.กิจกรรม การกระจายสัตวพันธุดี
ดวยเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน
(จํานวนตวัออน/จํานวนยายฝากตวั
ออน)

500/500 35,750,000 1,500/
1,00

36,500,000 3,000/2,0
00

38,000,000 3,500/
3,000

39,500,000 4,000/
3,500

40,250,000 สทป.

โครงการ อบรมพนักงานผสมเทียม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต(คน)

200 2,500,000 200 2,500,000 200 2,500,000 200 2,500,000 200 2,500,000 สทป.

โครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การการตลาดยุค 4.0 สรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรไทย
(โคเนื้อ)
- ประชาสัมพันธเพื่อคัดเลือก

- - - - 100 504,500 100 504,500 100 504,500 กผส.



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ/สหกรณ
โคเนื้อทั่วประเทศ/ผูประกอบการ
เปาหมายจากสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด หรือสหกรณผูเล้ียงโคเนื้อ
แหงประเทศไทย (ราย

แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 เรงรัดการผลิตและการ
กระจายโคพอพันธุดีที่ไมมีปญหาดาน
คุณภาพซากและความสมบูรณพันธุ ให
ถึงมือเกษตรกรใหรวดเร็วที่สุด

โครงการผลิตโคพอพันธุชั้นเยี่ยม
1. กิจกรรมจัดซ้ือน้ําเชื้อพอโค
พันธุดีเพื่อใชในการสรางโคพอ
พันธุชั้นเยี่ยม (โดส)

2,000 10,000,000 2,000 10,000,000 2,000 10,000,000 2,000 10,000,000 2,000 10,000,000
สพพ.

2. กิจกรรมทดสอบโคพอพันธุชั้น
เยี่ยม (ตัว)

75 2,038,800 50 1,600,000 100 3,200,000 100 10,000,000 100 10,000,000 สพพ.

3. กิจกรรมผลิตน้ําเชื้อแยกเพศ
จากโคพอพันธุชั้นเยี่ยม(โดส)

100,000 50,000,000 100,000 50,000,000 100,000 50,000,000 100,000 50,000,000 สพพ.

4. กิจกรรมทดสอบเพื่อหายีน
มารคเกอร (ตัว)

20 5,000,000 20 5,000,000 20 5,000,000 20 5,000,000 20 5,000,000 สพพ.

มาตรการที่ 2 กําหนดใหลูกโคเกิดใหมที่
ไดจากพอโคพันธุ/น้ําเชื้อที่มีการพัฒนา/
นําเขา ของพันธุโคเนื้อในตลาดแตละ
ระดับ ขึ้นทะเบียน (NID) เพื่อ เขาสู
ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล โ ค ต น ท า ง ใ น
อุตสาหกรรมโคเนื้อไทย อันจะนําไปสู
จุดเ ร่ิมตนของระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ

โครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูล
โคเนื้อ(ระบบ)

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 สทป.

โครงการ สรางระบบตรวจสอบ
ยอนกลับโคเนื้อและผลิตภัณฑ
(ตัวอยาง)

250 125,000 500 250,000 750 375,000 1,000 500,000 1,250 625,000 สทป.

มาตรการที่ 3 การใชโคนมเพศผูเพื่อ
ทดแทนโคเนื้อ ไมนอยกวา 200,000
ตัว/ป

โครงการสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีการขุนโคนมเพศผูเพื่อ
ผลิตเนื้อ(กลุม)

3 300,000 10 1,000,000 10 1,000,000 10 1,000,000 10 1,000,000 สอส.

มาตรการที่ 4 เพิ่มฐานแมพันธุโคเนื้อ
ภายใตโครงการสงเสริมของภาครัฐให
เพียงพอไมตํ่ากวา 500,000 แม ใน

โครงการสงเสริมการเล้ียงโคเนื้อ
(เพิ่มแมพันธุในระบบ) (ตัว)

- - - - 50,000 2,500,
000,000

50,000 2,500,000,0
00

72,000 3,600,000,0
00

กสส.

โครงการโคบาลสรางอาชีพ (ตัว) - - 50,000 582,200,00
0

- - - - - - กสส.



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
ระยะเวลา 5 ป พรอมการใชแมโคนมคัด
ทิ้งเพื่อผลิตลูกผสมโคเนื้อและเพื่อการ
ผลิต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโคแมพันธุ (ตัว)

- - - - 500 15,000,000 500 15,000,000 500 15,000,000 สพพ.

โครงการปรับปรุงพันธุ โคเนื้อ
(ตัว)

10,772 76,167,580 10,144 74,300,125 10,144 173,325,68
0

10,319 187,850,68
0

10,319 187,850,68
0

สพพ.

โครงการเพิ่มแมพันธุโคเนื้อ (ตัว) 10,000 270,000.000 10,000 270,000.00
0

10,000 270,000.00
0

10,000 270,000.00
0

10,000 270,000.00
0

กพก.

มาตรการที่ 5 การสราง Brand เนื้อโค
คุณภาพไทย (Thai Premium Beef)
ประกอบดวย 3 กลุมผลิตภัณฑ กลาวคือ
กลุมเนื้อโคขุนคุณภาพเกรดไขมันแทรก
(ปริมาณการผลิต 20,000 ตัวตอป) กลุม
เนื้อโคขุนไมเนนไขมันแทรก (กําลังการ
ผลิตกวา 500,000 ตัว/ป) และกลุมโค
เนื้อธรรมชาติ (Natural beef) กําลัง
ผลิตกวา 100,000 ตัว/ป) ที่สรางความ
มั่นใจใหความปลอดภัย และคุณภาพที่
แขงขันได

โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโค
คุณภาพตางๆ ใหมีมูลคาเพิ่ม
(สรางแบรนด) (เร่ือง)

3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 สอส.

มาตรการที่ 6 บังคับใหใชในโยบาย/
มาตรการ หามขาย/หามฆาแมโค
สมบูรณพันธุ
มาตรการที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพอัตรา
เล้ียงรอดถึงหยานมของลูกโคใหไดรอย
ละ 60 โดยเฉล่ีย
มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพ และ
ลดตนทุนการผลิตโคขุน(ซํ้ากับ
มาตรการภายใตยุทธศาสตรที ่3)



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)

แผนงานท่ี 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการที่  1 การใหแรงจูงใจแก
เกษตรกรที่ เ ล้ียงโคเนื้อพอแมพันธุที่
ไ ด รั บการขึ้ นทะ เบี ยน รับรองตาม
พระราชบัญญัติบํารุงพันธุ สัตว พ.ศ.
2509 สําหรับลูกโคที่เกิดจากแมโคที่
ไดรับน้ําเชื้อนําเขา/น้ําเชื้อที่พัฒนาแลว
และไดรับการทําเคร่ืองหมายและขึ้น
ทะเบียนสัตวแหงชาติ(NID)
มาตรการที่  2 ขอความรวมมือกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และธนาคารพาณิชยให
ปลอยสินเชื่อระยะปานกลางและระยะ
ยาวใหแกเกษตรกรผูเล้ียงโคพอแมพันธุ
เพื่อผลิตลูกที่ตองใชระยะเวลาหลายป
กวาจะเร่ิมไดรับผลตอบแทนรวมทั้งให
เกษตรกรสามารถนําแมโคสมบูรณพันธุ/
ลูกโคที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใชเปนหลัก
คําประกันสินเชื่อได
มาตรการที่ 3 จัดต้ังกองทุนสงเคราะห
การเล้ียงโคเนื้อ เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
รายยอยใหสามารถมีทุนในการเร่ิมและ
ขยายการเล้ียงโคเนื้อ รวมทั้งสนับสนุน
ใหเกิดโครงการประกันภัยพอแมพันธุ
โดยการขับเคล่ือนของหนวยงานภาครัฐ
มาตรการที่ 4 สงเสริมใหเปดตลาดเนื้อ
โคพื้นเมืองในตลาด Modern Trade



กลยุทธท่ี 2 การสรางความม่ันคงในอาชีพใหแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
แผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการที่ 1 การสรางสมารทฟารม
เมอรดวยการใชระบบสาระสนเทศมา
เชื่อมโยงเครือขายระบบอุตสาหกรรมโค
เนื้อตลอดโซอุปสงคและอุปทาน เพื่อให
เกษตรกรสามารถทราบความเคล่ือนไหว
เกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อทั้งระบบ (ราคา
จํ า หน า ย โ คมี ชี วิ ต / เนื้ อ โ ค ในแ ละ
ตางประเทศครับราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตวและอื่น ๆ )

ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมโค
เนื้อไทยแลนด 4.0 (ระบบ)

ศทส.

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิ จิ ต อ ล ด า น อ า ห า ร โ ค เ นื้ อ
เชื่อมโยงเครือขายการตลาด
(ระบบ)

- - 1 1,000,000 - - - - - - สอส.

แผนงานที่ 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 การกําหนดพื้นที่การเล้ียง
โคเนื้อโดยความรวมมือกับหนวยงานใน
พื้นที่รวบรวมเกษตรกรรายยอยรวมกลุม
กันเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อลดตนทุน ใน
การจัดซ้ือปจจัยการผลิตรวมทั้งทําการ
ขายและแปรรูปเนื้อโครวมกันในรูปแบบ
โครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ
( Area Base Development) ใ น
ลักษณะโครงการพัฒนาระดับจังหวัด
(ใหอยูในแผนของการพัฒนาจังหวัด)
ภายใต เ ง่ือนไขสํา คัญคือจังหวัดที่มี
องคประกอบและศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโคเนื้อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อแบบแปลงใหญ

กสส.



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
มาตรการที่ 2 การสนับสนุนเคร่ืองมือ
และกลไก รวมทั้งดานความรู วิชาการ
ดานงานวิจัย ดานสินเชื่อ การประกันพอ
แมพันธุโดยบูรณาการความรวมมือแบบ
ประชารัฐ (ผูเชี่ยวชาญภาครัฐ / ภาค
ประชาชนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ )
ทั้งนี้ การสนับสนุนระบบพี่เล้ียงใหแก
เกษตรกรที่มีความจํา เพาะในพื้นที่
อาจจะอยูในรูปของการทําขอเสนอ
ระดับจังหวัดซ่ึงมีความรวมมือระหวาง
เกษตรกรนักวิชาการรวมทั้ง กรมปศุ
สัตว มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนใน
พื้นที่
มาตรการที่ 3 การสนับสนุนการรวมมือ
รวมกลุมและสรางเครือขายตลอดโซ
อุ ป ท า น โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห ต น ทุ น -
ผลตอบแทนของเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ
ในทุ ก ระ ดับ เพื่ อ ให สามารถทราบ
สถานภาพทั่วไปของเกษตรกรผูเล้ียงโค
เนื้อของประเทศเพื่อนําขอมูลที่ไดมา
บริหารจัดการการรวมกลุมเกษตรกร
เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มปริมาณโคมี
ชีวิตในระบบรวมทั้งการจัดทําปฏิทิน
การผลิตใหสอดคลองกับปริมาณความ
ตองการของตลาดในแตละชวงเวลา

มาตรการที่ 4 สนับสนุนการรวมกลุม
ระหวางสหกรณตนทาง กลางทาง และ
ปลายทางเพื่อใหเกิดหวงโซการผลิตและ
อํานาจการส่ังซ้ือ



มาตรฐานที ่5 สนับสนุนการเชื่อมโยง
ระหวางกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคและกลุม
วิสาหกจิเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/
ส ห ก ร ณ / ก ลุ ม โ ค เ นื้ อ สู
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ
เนื้อโค
- ทําการลงพื้นที่สํารวจขอมูล

การตลาด และความพรอมของ
เกษตรกรผูเขารวมโครงการ เพื่อ
ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ใ ห แ ก
เกษตรกรผูเขารวมโครงการและ
ให คํ า แนะนํ า  และนํ า เ สนอ
ผลิตภัณฑที่เกษตรกรแตละรายมี
ความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง
ความตองการผูบริโภคและตลาด
รวมทั้ งการสาธิตการแปรรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห แ ก เ ก ษ ต ร ก ร
ผูเขารวมโครงการ (ราย)

- - - - 30 1,224,00 30 1,224,00 30 1,224,00 กผส.

โครงการ พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตของวิสาหกิจชุมชนดานการ
แ ป ร รู ป โ ค เ นื้ อ เ พื่ อ ส ร า ง
ความสามารถในการ แขงขันและ
เพิ่มการบริโภคสินคาปศุสัตว
ใ น พื้ น ที่  ( Local Product
Development)
- พัฒนาศักยภาพการผลิตของ

วิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูปโค
เนื้อเพื่อสรางความสามารถใน
การ แขงขันและเพิ่มการบริโภค
สินคาปศุสัตวในพื้นที่ เขต 3 , 4 ,
5 และ 6 เขตละ 1 (กลุม)

- - - - 4 751,200 4 751,200 4 751,200 กผส.

มาตรการที่  6 สนับสนุนงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการขับเคล่ือนความรูดาน
โคเนื้อครบวงจร



กลยุทธท่ี 3 การสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิตและการสรางโอกาสจากโคเนื้อนําเขา

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
แผนงานที่  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยดานนวัตกรรมรูปแบบการ
เล้ียงไปใชในระดับฟารม (เชน Natural
beef, Organic beef, ระบบการเล้ียง
แบบลดการปลอยกาซเรียนกระจก การ
บริหารจัดการโรงฆาแบบ Zero Waste
นวัตกรรมเพิ่มมูลคาเนื้อโคจาก
เทคโนโลยีเนื้อสัตว เปนตน)
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีดานการสงเสริมการขาย
(เชน เทคโนโลยีการตัดแตง / การ
นําไปใชประโยชน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง การสรางวิทยากรการแปร
รูปเนื้อโคขั้นพื้นฐาน
- จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การสรางวิทยากรการ
แปรรูปเนื้อโคขัน้พื้นฐาน (ราย)

- - - - 120 878,310 120 878,310 120 878,310 กผส.

โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการ
แปรรูปเนื้อสัตวหลักสูตร การ
เพิ่มมูลคาเนื้อโคและการแปรรูป
ผลิตภัณฑตะวันตก
- จัดการฝกอบรมเทคโนโลยกีาร

แปรรูปเนื้อสัตว (ราย)

- - - - 20 61,550 20 61,550 20 61,550 กผส.

โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการ
แปรรูปเนื้อโคหลักสูตร การตัด
แตงเนื้อโคและการปรุงสเต็กเพื่อ
สรางอาชีพ

- - - - 20 4,710,250 20 4,710,250 20 4,710,250 กผส.



- จัดการฝกอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑเนื้อโคและการปรุงส
เต็ก (ราย)

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการ
แปรรูปเนื้อโค หลักสูตร “การ
แปรรูปผลิตภัณฑทองถิ่นจากเนื้อ
โค”
- จัดการฝกอบรมการแปรรูป

ผลิตภัณฑทองถิ่นจากเนื้อ โค
(ราย)

- - - - 20 32,800 20 32,800 20 32,800 กผส.

แผนงานที่ 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตนทาง สรางความหลากหลายของโค
เนื้อที่มีอยูในประเทศจากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอาหาร
หรือพืชอาหาร ที่มีความหลากหลายที่
สรางความแตกตางในคุณภาพของเนื้อ
โค
มาตรการที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม
กลางทางเพิ่มมูลคาดวยเทคโนโลยีการ
ตัดแตง นวัตกรรมแปรรูปเนื้อโคและ
เทคโนโลยีการใชประโยชนจากผลพลอย
ไดจากโคในโรงฆา
มาตรการที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรม
ป ล า ย ท า ง  ( Processing / Meat
Product Development) การบริการ
อาหาร (Food Service) จากวัฒนธรรม
การบริโภคที่หลากหลายของประเทศ
ไทย เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
(ผลิตภัณฑพรอมบริโภค) และนวัตกรรม
การบริการ (Service innovation) ซ่ึง



ทําใหเกิดมูลเพิ่ม และการสรางงานดวย
นวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมการ
บริการในทุกกลุมคนเปาหมาย

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
มาตรการที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกี่ยวของ พัฒนาระบบการจัดเก็บ การ
รวบรวมผลพลอยได  ( เ ลื อด  หนั ง
กระดูก) เพื่อรักษาคุณภาพกอนสงตอให
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ กี่ ย ว ข อ ง อื่ น  ๆ
(อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรม
ผลิตอาหารสัตว อุตสาหกรรมผลิตปุย)
มาตรการที่  5 สร า งความร วมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
สรางโอกาสความรวมมือเพื่อเชื่อมโยง
การผลิตรวมกันระหวางภูมิภาคอาเซียน
(ร วมกันผลิต ร วมกันขาย ร วมกัน
บริโภค) ในการพัฒนาระบบตลาดโคมี
ชีวิตและเนื้อโค (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกระทรวงพาณิชย)

โครงการคลังสินคาปศุสัตวในเขต
พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(แหง)
จ.เชียงราย (ป 2563)
จ.หนองคาย (ป 2564)
จ.นครพนม (ป 2565)

- - - - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 กรป.

มาตรการที่ 6 การสรางมูลคาเพิ่มจาก
การลงทุนของตางชาติ สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยถึงขอดีขอเสียและผลกระทบ
ทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจในการรวม
ลงทุนระหวางประเทศในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ (เชน ออสเตรเลียใชประเทศไทย
เปนฐานการผลิต และการแปรรูปเพื่อ
สงออก) (BOI/ กรมปศุสัตว)
มาตรการที่  7 สนับสนุนการวิจัยที่
ถูกตองครบถวนและตรงประเด็นโดยให
ความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาแบบ
อ งค ร ว ม  ร ว ม ทั้ ง ก า รพั ฒน า แ ละ

โครงการการวิเคราะหตนทุนการ
ผลิตโคเนื้อระดับฟารมรายเล็ก
และรายกลาง (ราย)

- - - - 200 1,418,600 - - - - กสส.

โครงการการวิเคราะหเศรษฐกิจ
การปศุสัตวโคเนื้อ (โครงการเกา)

- - - - - 121,000 - - - - กสส.



ประยุกต ใชนวัตกรรมตลอดหวงโซ
อุปทานเนื้อโค (From Farm to Table)

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
มาตรการที่  8 รัฐบาลควรสนับสนุน
Farm  Quarantine ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนสําคัญการสงออก/ปรับ
กฎระเบียบการเจรจาเรียกคาผานดาน
(คาสัตว)
แผนงานที่ 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการที่ 1 การสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูประกอบการในประเทศ (โรงงานแปร
รูป/รานจําหนายเนื้อ/รานอาหาร) ที่ใช
เนื้อโคจากโคในประเทศซ่ึงผานโรงฆา
สัตวที่ไดมาตรฐาน  เชน สิทธิพิเศษดาน
ภาษี สินเชื่อ การประชาสัมพันธ การ
หนุนเสริมทางสังคม และการตรวจสอบ
แหลงที่มาของเนื้อและประวติั Product
Origin
มาตรการที่ 2 การสนับสนุนการลงทุน
(Food Service) ในประเทศเพื่อนบาน
ในรูปของการเปดเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ/นิทรรศการ(Road Show)/
ประชาสัมพันธ การบูรณาการความ
รวมมือระหวางกระทรวงเกษตรละ
สหกรณกับกระทรวงพาณิชย  เชน
กรมการคาตางประเทศ กรมเจรจา
ก า รค า ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ทศ  ร ว ม ทั้ ง
กระทรวงตางประเทศ และหนวยงานอืน่
ๆ ที่เกี่ยวของ



ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับโคเนื้อ
กลยุทธท่ี 1การปฏิรูประบบการผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและถนอมรักษาพืชอาหารและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชย

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
แผนงานที่  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการที่ 1 สงเสริมการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีระบบการผลิตเก็บเกี่ยว
รวบรวมวัตถุ ดิบอาหารสัตว โดยใช
เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อลดแรงงาน
ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การ
รวบรวม  ด วย เค ร่ือ งจักรกล
การเกษตร (เร่ือง)

5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 สอส.

มาตรการที่ 2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนา
สรางนวัตกรรมการแปรรูป การถนอม
และผลิตภัณฑอาหารสัตวเค้ียวเอื้อง ทั้ง
ในรูปแบบอาหารแหง และอาหารหมัก
ใหสอดคลองตามปฏิทินการผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตวของทองถิ่น

โครงการจัดทําปฏิทินอาหารโคเนื้อ
ในรอบปและเมนูอาหารโคเนื้อแตละ
ทองถิ่น (แหง/รายการ)

- - 10/ 30 1,500,000 10/ 30 1,500,000 10 / 30 1,500,000 10/ 30 1,500,000 สอส.

โครงการพัฒนาการแปร รูป
อาหารสัตวและพืชอาหารสัตว
คุณภาพสูง (ชนิด)

5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 สอส.

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโนโลยีชีวภาพดานอาหาร
สัตว (เร่ือง)

5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 สอส.

แผนงานที่ 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 พัฒนาศูนยธุรกิจผลิตพืช
อาหารสัตว เกษตรแปลงใหญ( Feed
Production Zone) โดยการสงเสริม
รวมกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจ/สหกรณ)
เพื่อใหเกิดการกระจายการใชทรัพยากร
ที่ดิน น้ําแรงงาน และรายไดในระบบ
การผลิตพืชอุตสาหกรรมของชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากทีส่มดุล

โครงการพัฒนาอาชีพการผลิต
แปลงใหญอาหารสัตวและพืช
อาหารสัตวสําหรับโคเนื้อ (กลุม)

- - 5 75,000,000 5 75,000,000 5 75,000,000 5 75,000,000 สอส.



มาตรการที่ 2 สรางศูนยอาหารสัตว
ชุ มชน (Feed center/Hub) โดยการ
สนับสนุนการพัฒนาหนวยธุรกิจโรงงาน

โครงการสรางศูนยอาหารสัตว
ชุมชน (Feed center) (สหกรณ)

- - 5 75,000,000 5 75,000,000 5 75,000,000 5 75,000,000 สอส.

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
อาหารสัตวชุมชนเกษตรแปลงใหญ เพื่อ
บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ แปรรูป
และสรางผลิตภัณฑสูตรอาหารสัตว
บริการสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3 ยกระดับการใหบริการ
เชิงรุกการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร
สัตวของหนวยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการบริการวิเคราะหคุณภาพ
อาหารสัตว (รายการ)

5,000 5,000,000 10,000 10,000,000 10,000 10,000,000 10,000 10,000,000 10,000 10,000,000 สอส.

โครงการ Animal Feed
Analysis Smart Service
(ระบบ)

- - 1 1,000,000 - - - - - - สอส.

โครงการ Animal Feed
Formulation Smart Service
(ระบบ)

- - - - 1 1,000,000 - - - - สอส.

โครงการกํากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
สัตวสําหรับโคเนื้อ

อยส.

1.กิจกรรมเก็บตัวอยางอาหาร
สัตวสําหรับฟารมเล้ียงโคเนื้อเพื่อ
วิเคราะหการปนเปอน ปลอมปน
1.1 เก็บตัวอยางอาหารจากฟารม
โคเนื้อ (แหง)
1.2 ตรวจวิเคราะห (สารพิษจาก
เชื้อรา องคประกอบทางเคมี และ
ทางกายภาพ) (ตัวอยาง)

2,100

3,000

1,300,000

42,000,000

2,100

3,000

1,300,000

42,000,000

2,100

3,000

1,300,000

42,000,000

2,100

3,000

1,300,000

42,000,000

2,100

3,000

1,300,000

42,000,000

อยส.

2.กิจกรรมเก็บตัวอยางอาหารโค
เนื้อที่โรงงานผลิตอาหารสัตวเพื่อ
วิเคราะหการปนเปอน ปลอมปน

อยส.



2.1 เก็บตัวอยางอาหารจาก
โรงงานอาหารสัตว (แหง)

100 100,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
2.2 ตรวจวิเคราะห (สารพิษจาก
เชื้อรา องคประกอบทางเคมี และ
ทางกายภาพ) (ตัวอยาง)

6,300 88,200,000 6,300 88,200,000 6,300 88,200,000 6,300 88,200,000 6,300 88,200,000 อยส.

3..กิจกรรมประชาสัมพันธความรู
ที่ เกี่ ย วของกับอาหารโคเนื้ อ
ป ล อ ด ภั ย ร ว ม กั บ พ นั ก ง า น
เจาหนาที่สวนภูมิภาค
ท า ง เ ว บ ไ ซต  แ ผ นพั บ ป า ย
ประชา สัมพั น ธ  ส่ื อ ส่ิ งพิ มพ
(จังหวัด)

77 385,000 77 385,000 77 385,000 77 385,000 77 385,000 อยส.

มาตรการที่ 4 สนับสนุนการแกไขปญหา
ควันพิษจากการเผาฟางขาว และตม
ขาวโพดหลังเก็บเกี่ยว โดยสนับสนุนให
ภาครัฐและองคการบริหารสวนทองถิ่น
จัดหาเคร่ืองสับเศษพืชและเคร่ืองอัด
ฟอนใหศูนยอาหารสัตวชุมชนนําไปรับ
ซ้ือผลพลอยไดจากการปลูกพืชดังกลาว
มาพัฒนาเปนอาหารโคเนื้อ

โครงการคลังเสบียงสัตวประจํา
ตําบล(ตําบล)

50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 สอส.

โครงการแปรรูปผลพลอยไดทาง
การเกษตรเปนอาหารสัตว (ตัน)

- - - - 15,000 111,000,000 15,000 122,000,000 15,000 133,000,000 สอส.

แผนงานที่ 3 แผนงานดานการสรางแรงจูงใจ
มาตรการที่ 1 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ย
ตํ่า เพื่อพัฒนาธุรกิจการผลิตเก็บเกี่ยว
แปรรูปและผลิตภัณฑอาหารสําหรับ
เกษตรกร/กลุมวิสาหกิจ/สหกรณ

โ ค ร งก า รพัฒนา โคร งสร า ง
พื้นฐานใหแกกลุมเกษตรกรผู
เล้ียงโคเนื้อ (กลุม/สหกรณ)

- - 1 32,000,000 1 32,000,000 1 32,000,000 1 32,000,000 สอส.

โครงการแปร รูปพื ชผลทาง
การเกษตรเปนอาหารสัตว (ตัน)

- - - - 15,000 111,000,000 15,000 122,000,000 15,000 133,000,000 สอส.

มาตรการที่ 2 อุดหนุนการวิจัย พัฒนา
ระบบการผลิตพืชอาหารสัตวและ
วัตถุดิบอาหารสัตวแบบอินทรียสําหรับ
เกษตรกร/กลุม/วิสาหกิจ/สหกรณ ผู

โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตอาหารสัตวและพืชอาหาร
สัตวอินทรีย (เร่ือง)

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 สอส.



ตองการผลิตเนื้ อ โคและผลิตภัณฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ อิ น ท รี ย ( Organic
Beef/Healthy Beef) เพื่อใหเพียงพอ

แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

กับความตองการของตลาดที่เคร่ืองขึ้น
อยางตอเนื่อง

โครงการวิจัยและพัฒนาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้ออินทรีย
(เรื่อง)

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 สอส.

ศูนยตนแบบดานปศุสัตวอินทรียโค
เนื้อ (ศุนย)

1 500,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 สอส.



กลยุทธท่ี 2 การใชประโยชนนวัตกรรมอาหารสัตวและระบบการจัดการใหอาหารโคเนื้อ
แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน

รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

แผนงานท่ี  1 แผนงานดานเทคโนโลยี
มาตรการที่ 1 สงเสริมการใชนวัตกรรม
อาหารและการจัดการใหอาหารสัตวเพือ่
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
โดยวิทยาการอาหารและการจัดการให
อาหาร โดย 1) แมพันธุ ทาํใหสามารถ
ผลิตลูกไดอัตรารอยละ 70 ตอป 2) การ
ผลิตโคขุน กรณีโคลูกผสมยุโรป น้าํหนกั
มีชีวิตประมาณ 650 กโิลกรัม สามารถ
ใหผลผลิตน้ําหนักซาก 360 กิโลกรัม
กรณีของโคลูกผสมบราหมัน น้าํหนักมี
ชีวิตประมาณ 490 กโิลกรัม สามารถให
ผลผลิตน้ําหนักซาก 260 กิโลกรัม และ
กรณีโคพื้นเมือง น้ําหนักมีชวีิตประมาณ
300 กิโลกรัม สามารถใหผลผลิตน้ําหนกั
ซาก 160 กิโลกรัม

โครงการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีดานอาหารโคเนื้อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (เร่ือง)

5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 สอส.

มาตรการที่ 2 สนับสนุนการวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรมอาหารสัตวขั้นสูงเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของการแขงขัน
ของประเทศ โดยการศึกษาคุณคาทาง
โภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว (nutritive
values) ความตองการโภชนะของโค
เนื้อ (Nutrient Requirements) และ
การสรางผลิตภัณฑเสริมอาหารโคเนื้อ
(Formula Feed) ในแตละพื้นที่/
ทองถิ่นใหมีความเหมาะสมกับโคเนื้อแต
ละพันธุ/เพศ/ชวงอายุ และเปาหมาย

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
มาตรฐานความตองการโภชนะ
ของโคเนื้อไทย (เร่ือง)

5 1,000,000 5 1,000,000 5 1,000,000 5 1,000,000 5 1,000,000 สอส.



แผนงาน/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หนวยงาน
รับผิดชอบเปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย งบประมาณ

(บาท)
การใหผลผลิตตามความตองการของ
ตลาดในแตละระดับ
แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 แกไขระเบียบราชการ
เพื่อยกระดับหนวยงานดานอาหารสัตว
ของภาครัฐใหสามารถบริการผลิต
อาหาร สัตว เ ชิ งพา ณิชย ให บ ริ ก า ร
เกษตรกร/วิสาหกิจ/สหกรณ
มาตรการที่  2 สงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการ
บริหารจัดการพันธุพืชอาหารสัตว ผล
พ ล อ ย ไ ด จ า ก ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารราคา
ตกตํ่าเพื่อเปนวัตถุดิบลดตนทุนอาหาร
สัตว

โครงการสรางนวัตกรรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ดานอาหารโคเนื้อจากผลิตผล
และผลพลอยไดจากการเกษตร
เพื่อลดตนทุนการผลิต (เร่ือง)

5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 สอส.

มาตรการที่ 3 ผลักดันใหวิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ สามารถผลิตอาหารสัตว
ที่มีคุณภาพในราคาที่เปนธรรม เพื่อ
จําหนายใหแกเกษตรกรสมาชกิ/
เครือขาย โดยสนับสนุนสงเสริมการ
สรางศูนยอาหารสัตวชุมชน พัฒนา
หนวยธุรกิจโรงงานอาหารสัตวชุมชน

โคร งก า รฟา ร มต นแบบการ
จัดการใหอาหารโคเนื้อ (ฟารม)

- - 32 3,200,000 32 3,200,000 32 3,200,000 32 3,200,000 สอส.

โครงการศูนยเรียนรูการจัดการ
อาหารโคเนื้อ (ศูนย)

- - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 สอส.

โครงการโรงงานอาหารสัตว
ชุมชน (ชุมชน)

- - 32 32,000,000 32 32,000,000 32 32,000,000 32 32,000,000 สอส.



ภาคผนวก



มูลคาการตลาดเน้ือโคไทย

ท่ีมา : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว



Supply Chain โคเน้ือ กรมปศุสตัว

ท่ีท่ีมา : กองสงเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว กรมปศุสัตว



ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว



ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ และ จํานวนโคเนื้อ จัดกลุมตามขนาดการเล้ียง

หนวยงาน โคเนื้อ
รายยอย รายเล็ก รายกลาง รายใหญ รวม

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว)

รวมท้ังประเทศ 797,643 4,150,471 29,755 1,040,267 784 108,641 295 145,972 828,477 5,445,351

เขต 1 8,548 62,666 1,878 71,603 71 9,820 31 11,123 10,528 155,212

กรุงเทพมหานคร 504 3,308 35 1,071 - - - - 539 4,379
นนทบุรี 237 1,311 14 483 - - - - 251 1,794
ปทุมธานี 175 1,422 44 1,942 6 910 7 2,249 232 6,523

พระนครศรีอยุธยา 1,015 6,181 86 2,943 7 1,174 3 868 1,111 11,166
อางทอง 1,544 9,825 128 4,287 4 508 1 543 1,677 15,163
ลพบุรี 2,360 18,301 595 24,052 35 4,900 10 2,917 3,000 50,170
สิงหบุรี 493 2,668 25 788 - - - - 518 3,456
ชัยนาท 910 9,349 743 28,168 7 873 3 1,105 1,663 39,495
สระบุรี 1,310 10,301 208 7,869 12 1,455 7 3,441 1,537 23,066
เขต 2 10,329 73,490 1,137 37,779 21 2,752 14 20,361 11,501 134,382

สมุทรปราการ 26 204 4 153 - - - - 30 357
ชลบุรี 817 6,211 146 5,426 6 765 5 1,554 974 13,956
ระยอง 1,325 9,771 102 3,153 2 255 4 2,219 1,433 15,398



หนวยงาน โคเนื้อ
รายยอย รายเล็ก รายกลาง รายใหญ รวม

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว)

จันทบุรี 237 1,143 15 630 - - - - 252 1,773
ตราด 211 1,014 20 733 2 296 - - 233 2,043

ฉะเชิงเทรา 1,909 13,086 127 4,003 3 333 3 15,984 2,042 33,406
ปราจีนบุรี 1,028 7,257 120 4,081 4 541 1 364 1,153 12,243
นครนายก 853 6,279 75 2,855 1 180 - - 929 9,314
สระแกว 3,923 28,525 528 16,745 3 382 1 240 4,455 45,892
เขต 3 287,239 1,412,924 3,883 124,863 38 4,703 10 5,279 291,170 1,547,769

นครราชสีมา 36,270 217,408 1,952 66,973 22 2,716 5 3,705 38,249 290,802
บุรีรัมย 38,110 214,634 567 15,581 2 221 - - 38,679 230,436

ศรีสะเกษ 52,203 225,631 147 4,974 3 369 1 262 52,354 231,236
สุรินทร 54,743 271,806 365 11,021 1 169 1 400 55,110 283,396

อุบลราชธานี 58,563 251,796 332 9,700 2 229 2 652 58,899 262,377
ยโสธร 21,998 106,293 119 3,476 1 156 - - 22,118 109,925
ชัยภูมิ 10,255 59,180 388 12,673 7 843 1 260 10,651 72,956

อํานาจเจริญ 15,097 66,176 13 465 - - - - 15,110 66,641



หนวยงาน โคเนื้อ
รายยอย รายเล็ก รายกลาง รายใหญ รวม

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว)

เขต 4 220,533 1,049,256 1,786 54,743 12 1,627 7 1,987 222,338 1,107,613
รอยเอ็ด 49,506 201,609 81 2,406 - - 2 468 49,589 204,483

หนองบัวลําภู 3,436 21,997 99 3,058 - - 1 621 3,536 25,676
ขอนแกน 28,307 139,367 262 8,256 1 129 - - 28,570 147,752
อุดรธานี 13,859 79,380 236 6,872 1 150 1 250 14,097 86,652

เลย 3,217 22,894 223 6,825 2 267 - - 3,442 29,986
หนองคาย 4,964 22,221 51 1,498 1 118 - - 5,016 23,837

มหาสารคาม 34,164 170,260 112 3,319 - - 1 210 34,277 173,789
กาฬสินธุ 17,887 71,322 230 8,056 4 572 - - 18,121 79,950
นครพนม 14,982 80,281 168 4,621 1 133 - - 15,151 85,035
มุกดาหาร 12,835 56,374 51 1,666 2 258 - - 12,888 58,298
สกลนคร 33,910 163,322 236 7,109 - - 2 438 34,148 170,869
บึงกาฬ 3,466 20,229 37 1,057 - - - - 3,503 21,286
เขต 5 45,262 314,938 5,051 167,144 47 6,072 7 2,371 50,367 490,525

เชียงใหม 10,511 81,983 1,540 48,641 12 1,625 1 300 12,064 132,549
ลําพูน 1,751 13,682 391 14,726 8 974 4 1,266 2,154 30,648
ลําปาง 9,958 70,874 1,530 50,887 10 1,263 - - 11,498 123,024



หนวยงาน โคเนื้อ
รายยอย รายเล็ก รายกลาง รายใหญ รวม

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว)

แพร 1,813 13,063 284 10,070 4 575 - - 2,101 23,708
นาน 7,383 38,721 199 6,616 - - - - 7,582 45,337

พะเยา 3,571 23,861 401 13,979 3 350 - - 3,975 38,190
เชียงราย 4,773 27,412 246 8,469 5 665 2 805 5,026 37,351

แมฮองสอน 5,502 45,342 460 13,756 5 620 - - 5,967 59,718
เขต 6 25,806 214,377 5,707 200,506 110 14,356 14 6,187 31,637 435,426

อุตรดิตถ 2,407 18,370 523 18,022 9 1,132 - - 2,939 37,524
นครสวรรค 1,709 17,276 702 24,953 12 1,556 1 612 2,424 44,397
อุทัยธานี 641 5,804 137 4,898 6 842 - - 784 11,544

กําแพงเพชร 742 6,481 201 7,077 6 865 7 3,103 956 17,526
ตาก 7,136 63,712 2,203 78,331 38 4,750 2 542 9,379 147,335

พิษณุโลก 3,584 27,596 503 16,495 11 1,347 - - 4,098 45,438
พิจิตร 611 4,913 143 5,220 1 120 - - 755 10,253

เพชรบูรณ 3,257 25,602 572 20,153 14 1,972 4 1,930 3,847 49,657
สุโขทัย 5,719 44,623 723 25,357 13 1,772 - - 6,455 71,752



หนวยงาน โคเนื้อ
รายยอย รายเล็ก รายกลาง รายใหญ รวม

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว)

เขต 7 36,216 295,873 8,176 315,019 450 64,640 202 90,239 45,044 765,771
ราชบุรี 6,905 51,213 842 29,904 44 6,087 16 6,994 7,807 94,198

กาญจนบุรี 7,598 60,109 2,739 117,382 191 26,037 70 28,620 10,598 232,148
นครปฐม 1,793 17,338 332 12,480 15 2,033 10 7,169 2,150 39,020

สมุทรสาคร 18 143 2 114 - - - - 20 257
สมุทรสงคราม 57 384 15 549 - - - - 72 933

เพชรบุรี 8,281 78,505 1,431 50,777 47 6,509 9 2,956 9,768 138,747
ประจวบคีรีขันธ 8,691 58,717 1,382 48,316 50 7,205 25 11,542 10,148 125,780

สุพรรณบุรี 2,873 29,464 1,433 55,497 103 16,769 72 32,958 4,481 134,688
เขต 8 85,929 409,157 1,505 49,010 27 3,657 8 7,081 87,469 468,905

นครศรีธรรมราช 32,298 149,990 454 13,967 5 646 - - 32,757 164,603
กระบี่ 4,731 22,162 78 2,596 2 230 2 636 4,813 25,624
พังงา 838 3,478 42 1,675 3 528 1 220 884 5,901
ภูเก็ต 92 725 6 220 - - - - 98 945

สุราษฎรธานี 10,858 53,002 286 9,978 6 752 - - 11,150 63,732
ระนอง 732 4,515 23 691 - - - - 755 5,206
ชุมพร 5,116 27,253 166 5,323 5 700 3 957 5,290 34,233



หนวยงาน โคเนื้อ
รายยอย รายเล็ก รายกลาง รายใหญ รวม

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

โคเนื้อ (ตัว)

ตรัง 8,363 43,079 152 4,978 6 801 1 253 8,522 49,111
พัทลุง 22,901 104,953 298 9,582 - - 1 5,015 23,200 119,550
เขต 9 77,781 317,790 632 19,600 8 1,014 2 1,344 78,423 339,748
สงขลา 22,540 109,706 434 13,714 5 617 - - 22,979 124,037
สตูล 6,722 28,779 31 1,037 1 156 - - 6,754 29,972

ปตตานี 15,874 52,424 41 1,224 1 110 - - 15,916 53,758
ยะลา 15,632 56,125 53 1,429 - - - - 15,685 57,554

นราธิวาส 17,013 70,756 73 2,196 1 131 2 1,344 17,089 74,427

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว



คํานิยามจํานวนสัตว และการกําหนดประเภทของเกษตรกร
คํานิยามจํานวนสัตว หมายถึง จํานวนสัตวท่ีเกษตรกรเลี้ยงในแตละชนิด ทุกเพศ และทุกอายุ เชน เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพศผู 10 ตัว เพศเมีย 5 ตัว และลูก 5 ตัว

รวมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 20 ตัว จัดอยูในกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อรายยอย

การกําหนดประเภทของเกษตรกร: กรมปศุสัตวกําหนดประเภทเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวตามขนาดการเลี้ยงสัตว ออกเปน 4 ประเภท ไดแก รายยอย รายเล็ก รายกลาง

และรายใหญ

ตารางกําหนดประเภทของเกษตรกร

ชนิดสัตว เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายเล็ก เกษตรกรรายกลาง เกษตรกรรายใหญ
จํานวนการเล้ียง

โคเนื้อ จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 20 ตัว

จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
21 – 100 ตัว

จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 200 ตัว

จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 200 ตัว

โคนม จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 20 ตัว

จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
21 – 100 ตัว

จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 200 ตัว

จํานวนโคนมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 200 ตัว

กระบือ จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 20 ตัว

จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง
21 – 100 ตัว

จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 200 ตัว

จํานวนกระบือท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 200 ตัว

แพะ จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 50 ตัว

จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
51 – 100 ตัว

จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 500 ตัว

จํานวนแพะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 500 ตัว

แกะ จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 50 ตัว

จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
51 – 100 ตัว

จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
101 – 500 ตัว

จํานวนแกะท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 500 ตัว

สุกร จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
1 – 50 ตัว

จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
51 – 500 ตัว

จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
501 – 5,000 ตัว

จํานวนสุกรท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 5,000 ตัว

ไกเนื้อ จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
นอยกวา 3,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 100,000 ตัว



ชนิดสัตว เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายเล็ก เกษตรกรรายกลาง เกษตรกรรายใหญ
จํานวนการเล้ียง

ไกไข จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง
นอยกวา 3,000 ตัว

จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง
3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง
10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 100,000 ตัว

ไกเนื้อพอแมพันธุ จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยงนอยกวา

3,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกเนื้อพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
ไกไขพอแมพันธุ จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยงนอยกวา
3,000 ตัว

จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกไขพอแมพันธุท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
ไกพ้ืนเมือง จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยงนอยกวา 100 ตัว
จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยง 100 - 500 ตัว
จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยง 501 - 1,000 ตัว
จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยงมากกวา 1,000 ตัว
ไกลูกผสมพ้ืนเมือง จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี

เกษตรกรเลี้ยง
นอยกวา 3,000 ตัว

จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว

จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี
เกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว

จํานวนไกลูกผสมพ้ืนเมืองท่ี
เกษตรกรเลี้ยงมากกวา

100,000 ตวั
ไกงวง จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 100 ตัว
จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง

100 - 500 ตัว
จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง

501 - 1,000 ตัว
จํานวนไกงวงท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 1,000 ตัว
เปดเนื้อ จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 3,000 ตัว
จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 10,000 ตัว
จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

10,001 - 100,000 ตัว
จํานวนเปดเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 100,000 ตัว
เปดไข จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

นอยกวา 3,000 ตัว
จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 5,000 ตัว
จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

5,001 - 10,000 ตัว
จํานวนเปดไขท่ีเกษตรกรเลี้ยง

มากกวา 10,000 ตัว
เปดเนื้อพอแมพันธุ จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยง
จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยง
จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยง
จํานวนเปดเนื้อพอแมพันธุท่ี

เกษตรกรเลี้ยง



นอยกวา 3,000 ตัว 3,000 - 5,000 ตัว 5,001 - 10,000 ตัว มากกวา 10,000 ตัว
ชนิดสัตว เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายเล็ก เกษตรกรรายกลาง เกษตรกรรายใหญ

จํานวนการเล้ียง
เปดไขพอแมพันธุ จํานวนเปดไขพอแมพันธุ

ท่ีเกษตรกรเลี้ยง
นอยกวา 3,000 ตัว

จํานวนเปดไขพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยง

3,000 - 5,000 ตัว

จํานวนเปดไขพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยง

5,001 - 10,000 ตัว

จํานวนเปดไขพอแมพันธุ
ท่ีเกษตรกรเลี้ยงมากกวา

10,000 ตัว
นกกระทา จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกร

เลี้ยงนอยกวา 5,000 ตัว
จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกร
เลี้ยง 5,000 - 20,000 ตัว

จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกร
เลี้ยง 20,001- 100,000 ตัว

จํานวนนกกระทาท่ีเกษตรกรเลี้ยง
มากกวา 100,000 ตัว

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว


