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สรุปผลงานกรมปศุสัตว์ 
ผลงานการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 

1) การปราบปรามและจับกุมลักลอบน าเข้าสัตว์และซากสัตว์ 

 ช่วงปี 2557-2560 กรมปศุสัตว์ด าเนินการเร่งรัดปราบปรามจับกุมการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 60) มีการจับกุม จ านวน 66 ครั้ง มูลค่ากว่า 47 ล้านบาท 
ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา 

 มีการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการค้าสัตว์/ซากสัตว์ให้ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

 2557 2558 2559 
2560 

 (25 ส.ค. 60) 
รวม 

จับกุมการลักลอบเคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์ (ครั้ง) 

1 51 115 66 233 

จ านวนของกลางท่ีจับกุม 
(กิโลกรัม) 

6,000  685,895 1,330,650 359,344 2,381,889 

จ านวนของกลางท่ีท าลายแล้ว 
(กิโลกรัม) 

6,000 502,002 1,240,345 339,174 2,087,521 

มูลค่าของกลาง (บาท) 1,020,000 62,404,520 148,568,761 45,584,790 257,578,071 

2) การปราบปรามและจับกุมโรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมาย 
 ช่วงปี 2557 - ปัจจุบัน  (ถึง 28 ก.ค. 60) กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ปราบปราม 

และจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาต โดยท างานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต ารวจ ทหาร และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  

 ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ และขอ
ใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งสัตว์ทุกตัวต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและสุขอนามัยใน
กระบวนการฆ่าสัตว์อย่างถูกต้อง 

 2557 2558 2559 2560 (25 ส.ค. 60) 
จับกุมโรงฆ่าสัตว์ (ครั้ง) 1 111 213 132 

3) การปราบปรามและจับกุมสารเร่งเนื้อแดง 

 ประชาสัมพันธ์พร้อมเข้าตรวจสอบและสุ่มตรวจฟาร์มปศุสัตว์พบว่าแนวโน้มการตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงลดลง 

 จากผลการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในสุกร โคเนื้อ และอาหารสัตว์ ในปี 2557 จนถึงในปี 2560 (ณ วันที่ 31 ส.ค. 
60) พบสารเร่งเนื้อแดงลดลง แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง 

 2557 2558 2559 2560 (31 ส.ค. 60) 
จ านวน ต.ย. ที่พบสารเร่งเนื้อแดง (%) 1,901(3.2%) 2,221(3.5%) 2,044(3.2%) 475 (0.92%)  
จ านวน ต.ย. ทั้งหมด 51,447 62,581 63,291 51,539  
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ผลงานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 

 กษ. กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ได้ร่วมพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานโรงงาน
อาหารสัตว์ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบ
สอบย้อนกลับ (Traceability) ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค (from farm to fork) จนมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก 
(World Class Quality) 

 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับ 3 ของโลก เป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง อันดับ 1 ในเอเชีย เป็นผู้ผลิต
และส่งออกผลิตภัณฑ์นม อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 

 ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ให้การตรวจสอบรับรองคุณภาพ และออก
ใบรับรองสุขอนามัยเพ่ือการส่งออก มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1.77 แสนล้านบาท 
และในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2 แสนล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2560-2561 จะส่งออกได้เฉลี่ยปีละ 2.2  
แสนล้านบาท 

 รมว.กษ. ได้เจรจากับประเทศคู่ค้าที่ส าคัญท าให้ประเทศไทยมีโอกาสเปิดตลาดส่งออกสินคา้ปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น  
ในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ไปยังฮ่องกงมากกว่า 2,895 ตัน มูลค่ากว่า 147 ล้านบาท และ
สามารถเปิดตลาดเพ่ือสงออกไขสดไปยังสิงคโปร์ได้เพ่ิมมากขึ้น ส่งออกสินค้าไข่สดตู้แรกได้ถึง 17 ตัน มูลค่ากว่า 1 ล้าน
บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือขอรับรองการส่งออกไข่สดไปยังประเทศเกาหลีใตต่อไป 
ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ไปเกาหลีใต้ ณ ปัจจุบัน 
- เนื้อไก่     ปริมาณ 13,916,120 กก.  มูลค่า 1,821,654,651 บาท 

1. ผลการตรวจสอบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ไทยจ านวน 12 โรงงาน  เมื่อวันที่ 19-30 กันยายน 
2559 โดยคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน MFDS และ QIA ดังนี้  
    1.1 ให้การรับรองและข้ึนทะเบียนโรงงานฆ่าและช าแหละเนื้อสัตว์ปีกไทย 10 แห่ง ส่งออกสินค้าไก่ดิบแช่
แข็งได้ นับตั้งแต่สินค้าที่ผลิตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ส าหรับ EST.79 นับแต่สินค้าที่ผลิตวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป และส าหรับ EST.49 นับแต่สินคา้ที่ผลิตวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตามล าดับ 
    1.2 ส าหรับโรงงงานที่แจ้งขอขึ้นทะเบียนส่งออกที่เหลือจ านวน 37 โรงงาน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ตรวจพิจารณาเอกสารของทางการเกาหลีใต้ 

2. ช่วงระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน QIA  และ MFDS ประเทศเกาหลีใต้ 
เดินทางมาตรวจสอบกระบวนการผลิตโรงงานสินค้าปศุสัตว์ไทย จากผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ขอรับรองใหม่ 
ซึ่งเป็นโรงงานเชือดและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรวมทั้งสิ้น จ านวน 16 โรงงาน ประกอบด้วย โรงเชือดสัตว์ปีกจ านวน 
4 โรงงาน (EST.119,160,197,266) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก จ านวน 2 โรงงาน(EST.254,259) พร้อมกันนี้
หน่วยงาน MFDS   ได้แจ้งขอเข้าตรวจติดตามประจ าปีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจ านวน 2 โรงงาน (EST.21, 
57) ตามแผน monitor ประจ าปีของ MFDS ด้วย  
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3. วันที่ 27 เมษายน 2560 การประชุมสรุปผลการตรวจประเมินโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์จากทีม
คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน QIA และ MFDS ทั้งสองหน่วยงานได้แจ้งข้อเสนอแนะที่พบให้รับทราบในที่ประชุม โดย
จะแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้ทราบในภายหลังเมื่อเดินทางกลับยังเกาหลีใต้แล้ว ประมาณ 1 เดือนหลังจากนี้ 

4. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 หน่วยงาน QIA แจ้งผลการตรวจสอบโรงเชือดและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในไทย 
ช่วงระหว่างวันที่ 17 – 28 เมษายน 2560 ในเบื้องต้นให้การอนุมัติจ านวน 5 โรงงาน และแจ้งขอเอกสารเพ่ิมเติมอีก  
1 โรงงาน ทั้งนี้ เพ่ือการรับรองอย่างเป็นทางการในการน าเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทย ฝ่ายไทยรอทราบผลการตรวจ
รับรองจากหน่วยงาน MFDS เพ่ิมเติมด้วย 
 
สินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ 
ความเป็นมา 

เนื่องจากทางสาธารณรัฐเกาหลีประสบกับปัญหาโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้
ปริมาณไข่สดภายในประเทศลดลง ทางการเกาหลีใต้ จึงสนับสนุนการน าเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่ ด้วยการยกเลิกภาษี
การน าสินค้าไข่สดและผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ 4 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560) และแจ้งผ่อนผันการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ิมเติม 6 ชนิด (เดิม 2 ชนิด คือ yellow egg liquid และ pidan: ไข่เยี่ยวม้า) ได้แก่ whole egg 
liquid, egg white liquid, whole egg powder, yellow egg powder, egg white powder และ salted egg 
การด าเนินการเพื่อส่งออก  

1. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560  Mr. Lee CHOLJAE เอกอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ประจ าสถานทูตเกาหลีในไทย
พบกับตัวแทนกรมปศุสัตว์เพ่ือแจ้งสถานการณ์ภาวะขาดแคลนไข่และมาตรการสนับสนุน และมีผู้ประกอบการไทยเข้า
ร่วมการเจรจา จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (EST. 204), บริษัท โอโว่ ฟู้ด
เทค จ ากัด (EST. 224) และ บริษัท เกษมชัยฟูดส์ จ ากัด  

2. ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าไข่แปรรูปยังเกาหลีใต้ได้ โดยโรงงานที่ได้รับการรับรอง จ านวน 
4 โรงงาน ( EST. 97, 204, 224, และ288) ส าหรับการส่งออกสินค้าไข่สดและผลิตภัณฑ์ อยู่ในระหว่างการพิจารณา
หนังสือรับรองสุขอนามัยของทางการเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายน 2560 มีการส่งออกไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ 
ตู้แรก ปริมาณ 9.8 ตัน มูลค่า 734,832 บาทไปยังเกาหลีใต้  

3. วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประชุมสรุปผลการตรวจรับรองระบบการผลิตไข่ไก่สดของไทยโดยหน่วยงาน 
MFDS ประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เกษมชัย ฟู้ดส์ จ ากัด และ แสงทอง สหฟาร์ม จ ากัด 
ช่วงระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560  ในเบื้องต้นทีมผู้ตรวจ มีความพึงพอใจในระบบการผลิตไข่ไก่สด
ของไทย ทั้งนี้ได้แจ้งขอให้ทางกรมปศุสัตว์จัดส่งเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติม ส าหรับกรณีหนังสือรับรองสุขอนามัยไข่ไก่สด
ส่งออกเกาหลีใต้นั้น ทางหน่วยงาน MFDS จะประสานกับกับหน่วยงาน QIA ประเทศเกาหลีใต้ต่อไป และจะแจ้งผล
การตรวจให้ทราบอย่างเป็นทางการในภายหลังประมาณ 1 เดือนหลังจากนี้ โดยหากผลการสรุปพิจารณาเป็นที่น่าพึง
พอใจ ประเทศไทยจะสามารถเปิดตลาดการส่งออกสินค้าไข่ไก่สดยังเกาหลีใต้ได้        
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4. หน่วยงาน MFDS ได้แจ้งผลการตรวจสอบระบบการผลิตไข่ไก่สดของไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้
การรับรอง Health Certificate ตามหนังสือของกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ก าลัง
ด าเนินการส่งข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจ คือ บริษัท เกษมชัย ฟู้ดส์ จ ากัด และบริษัท แสงทอง สหฟาร์ม 
จ ากัด  

5. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มีการส่งออกสินค้าไข่ไก่สดยังเกาหลีใต้ 3 ตู้แรก ตู้ละ 325,080 ฟอง  
รวมปริมาณท้ังสิ้น 975,240 ฟอง 

ยอดส่งออกสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน 
- ประเทศฮ่องกง  ปริมาณ 5,243,035 กิโลกรัม  มูลค่า 275,673,598  บาท 
- ประเทศกัมพูชา  ปริมาณ 5,072      กิโลกรัม  มูลค่า 836,534   บาท 
- ประเทศเกาหลีใต้  ปริมาณ 1,173,918 กิโลกรัม  มูลค่า 61,490,977  บาท 

 - ประเทศสิงคโปร์  ปริมาณ 164,254   กิโลกรัม  มูลค่า 40,359,448 บาท 
 

การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ไปสิงคโปร์ 
การด าเนินการเพื่อส่งออก  

1. ผลการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ AVA ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2559 จ านวน  
3 โรงงาน (EST.29, 109 และ 204) ทางการ AVA แจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและส่งให้หน่วยงาน 
AVA พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางด้านเอกสาร (ส าหรับ EST.29 และ 204) 

2. ทางการ AVA มีหนังสือที่ AV HS (16) Thailand ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2016 ให้การรับรองขยายขอบข่าย
ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นจนแข็งไปยังประเทศสิงคโปร์เพ่ิมจ านวน 20 โรงงาน จากเดิมที่รับรองให้ส่งออกเนื้อดิบเพียง 
2 โรงงาน คือ EST. 129 และ EST. 139 รวมทั้งหมดเป็น 22 โรงงาน ทั้งนี้หนังสือรับรองสุขอนามัยส่งออกเนื้อสัตว์ปีก
ฉบับปรับปรุงใหม่ มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  

3. ทางการ AVA มีหนังสือที่ AV HS (16) Thailand ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  ให้การรับรองร่างหนังสือรับรอง
สุขอนามัย (Health Certificate) ส าหรับการส่งออกไข่ไก่สด ไปยังสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สินค้าใน 3 ตู้แรก 
อาจถูกสุ่มตรวจประเมินโรคและยาตกค้าง โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มีการส่งออกสินค้าไข่ไก่สดตู้แรกไปยัง
สิงคโปร์ มูลค่าราว 975,240 บาท 

4. ทางการ AVA มีหนังสือที่ AV HS (16) Thailand ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ให้การรับรองโรงงานบริษัท 
ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จ ากัด (EST. 29) เพ่ือการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปปรุงสุกยังสิงคโปร์เพ่ิมอีก 1 โรงงาน 

ยอดส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสิงคโปร์ ณ ปัจจุบัน 
- เนื้อไก่ ปริมาณ 10,472,638 กิโลกรัม  มูลค่า 1,591,650,853 บาท 
- เนื้อเป็ด ปริมาณ 23,996     กิโลกรัม  มูลค่า 4,884,471  บาท 
- เนื้อหมู ปริมาณ 59,068     กิโลกรัม. มูลค่า 12,273,972  บาท 
- เนื้อสัตว์ผสมแปรรูป ปริมาณ 87,181     กิโลกรัม  มูลค่า 12,158,457  บาท 
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ตารางแสดงมูลคา่ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 

มูลค่า (ล้านบาท) 2556 2557 2558 2559 2560 (31 ส.ค.60) 

ซากสัตว์ 14,527 24,082 29,280 31,553 19,399.36 

สัตว์มีชีวิต 9,724 15,323 15,147 15,406 7,145.08 

อาหารสัตว์และอาหารปศุสัตว์ 30,000 32,907 36,459 36,115 24108.85 

อาหาร Non-frozen 18,931 18,932 19,263 15,733 10,790 

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป 77,266 85,935 95,526 102,093 64,508 

รวมทั้งสิ้น 150,448 177,179 195,675 200,900 125,951.29 

 
ผลงานการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

 ปี 2560 กษ. เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน กรมปศุสัตว์ได้ริเริ่มด าเนินโครงการ  
“ปศุสัตว์ OK” เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์และกระตุ้นเกษตรกร ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ปรับปรุงคุณภาพให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ได้รับการตรวจประเมินให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 2,181 แห่ง 
จากเป้าหมาย 2,264 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.33  

 รับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK ) ไปแล้วจ านวน 3,485 แห่ง จากเป้าหมาย 4,000 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 87.13  

 ผลการสุ่มตรวจสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแผนเฝ้าระวังสารตกค้างปี 2559 มีจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 11,080 
ตัวอย่าง  พบการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะเพียง 25 ตัวอย่าง (0.22%) ผลการตรวจดังกล่าวลดลงและมีการรายงานให้ 
EU และประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทยทราบด้วย ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้มีมาตรการ
ตรวจสอบที่เคร่งครัดมากข้ึน  

 ฟาร์มปศุสัตว์ ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว จ านวน 17,980 ฟาร์ม จากเป้าหมาย 14,728 ฟาร์ม 
คิดเป็นร้อยละ 122.08 (31 ส.ค. 60)  

ชนิดสัตว์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน
ฟาร์ม 

จ านวนสัตว์ 
จ านวน
ฟาร์ม 

จ านวนสัตว์ 
จ านวน
ฟาร์ม 

จ านวนสัตว์ 
จ านวน
ฟาร์ม 

จ านวนสัตว์ 

สถานท่ีฟัก
ไข่สัตว์ปีก 

94 

จ านวนลูกไก่
ต่อสัปดาห ์ 68 

จ านวนลูกไก่
ต่อสัปดาห ์ 81 

จ านวนลูกไก่
ต่อสัปดาห ์ 83 

จ านวนลูกไก่
ต่อสัปดาห์ 

47,350,832 36,500,739 38,194,432 38,349,617 

ไก่พันธุ ์ 228 76,000,271 206 24,180,970 209 24,747,603 221 25,567,975 

ไก่เนื้อ 5,770 252,836,862 5,834 299,387,861 6,213 322,172,081 6,345 334,358,735 
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1) โครงการสามประสานบูรณาการตรวจสอบสินค้าผักผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ (กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
และกรมปศุสัตว์) 

 ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง ผัก ผลไม้ สินค้าประมง และเนื้อสัตว์ ณ สถานที่จ าหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร จากหน่วยงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (“สินค้า Q” และ “ปศุสัตว์ OK”) ดังนี้ 

- กิจกรรมปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 22-27 ธ.ค. 59 
- กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนื้อสัตว์เทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค. 60 
- กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนื้อสัตว์เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เม.ย. 60 

 ตารางแสดงผลการด าเนินการในโครงการสามประสานบูรณาการตรวจสอบสินค้าผักผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ 
 ผักผลไม้ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ 
จ านวนตัวอย่างที่ตรวจ 161 87 2,867 
ร้อยละท่ีผ่านเกณฑ์ 68.32 97.70 96.40  

 กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์มีแผนด าเนินกิจกรรมโครงการสามประสานบูรณาการ
ตรวจสอบสินค้า ผักผลไม้  ประมง ปศุสัตว์อีกครั้งในช่วงเทศกาลสารทจีน ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ก.ย. 
2560 และกิจกรรมด าเนินการตรวจสอบสินค้าในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 

 กรมปศุสัตว์เร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรื่องลดการใช้ยาในสัตว์ สารตกค้างในเนื้อสัตว์  และ
เข้มงวดการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 

ไก่ไข ่ 1,803 56,287,545 1,430 46,916,135 1,523 59,513,200 1,538 61,986,283 

เป็ดพันธุ ์ 25 452,647 19 260,676 22 322,499 26 519,740 

เป็ดเนื้อ 363 8,658,152 260 7,180,215 267 9,111,489 270 9,198,289 

เป็ดไข ่ 10 194,000 6 125,000 11 395,000 12 388,500 

โคเนื้อ 371 6,005 205 24,417 211 21,101 212 20,965 

โคนม 4,912 153,365 3,014 161,193 4,065 120,497 4,596 179,133 

สุกร 3,415 6,059,716 2,637 5,553,502 2,961 5,709,837 3,241 6,540,953 

นกกระทา 9 1,498,000 21 2,914,000 23 2,830,000 24 2,430,000 

แพะเนื้อ 105 5,562 204 10,395 206 18,439 191 15,320 

แกะเนื้อ 3 602 9 1,215 13 1,744 13 1,744 

ผึ้ง 430 76,015 271 72,833 303 74,481 318 76,291 

นกเขา 
ชวาเสียง 

2 650 0 0 0 0 0 0 

แพะนม 7 514 10 732 7 325 10 435 

รวม 17,547 449,580,738 14,194 423,289,883 16,115 463,232,728 17,100 479,633,980 
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 สินค้าเกษตรที่ได้รับการสุ่มตรวจหาสารตกค้างเพ่ือเฝ้าระวังด้านมาตรฐานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สินค้าเกษตร
ที่ไม่ผ่านการตรวจด้านมาตรฐาน ด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบย้อนกลับข้อเท็จจริง และให้ค าแนะน า
เกษตรกรเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรให้ถูกหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายแก่เกษตรกร ที่เจตนากระท าความผิดต่อไป 

ผลงานแปลงใหญ่ปศุสัตว ์

 ช่วงปี 2557-2560 สนับสนุนพันธุ์สัตว์ช่วยเหลือเกษตรกร โค-กระบือ จ านวนทั้งสิ้น 62,328 ตัว และสัตว์ปีก 
2,682,900 ตัว 

 ปี 2559-2560 ได้ด าเนินการจัดตั้งแปลงใหญ่ปศุสัตว์ จ านวน 147 แปลง   
ผลการด าเนินการถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จ านวน 147 แปลง ซึ่งได้รับการรับรองแปลง
จาก Single Command และบันทึกข้อมูลลงในระบบของ Big Farm ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วคาดว่า
ในปีงบประมาณ 2560 กรมปศุสัตว์จะสามารถผลักดันให้มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองจาก SC จังหวัดได้
เพ่ิมข้ึนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 100 แปลง  

 แนวทางการลดต้นทุน 
1. เพ่ิมอัตราการให้ลูก/ปี/แม่  ให้สูงขึ้น ใช้พ่อพันธุ์ที่ดีคุมฝูง เพ่ิมสัดส่วนในการคุมฝูง   
2. เพ่ิมอัตราการรอดตายของลูกสัตว์ โดยเน้นการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์อ่อนให้ดีขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยลดการสูญเสียของอาหารสัตว์ที่เกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม พัฒนา

วัสดุ/วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นท่ีมีราคาถูกมาใช้เลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น 
4. เสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ให้เป็นพี่เลี้ยงแก่กลุ่มแปลง

ใหญ่ในพ้ืนที่ให้ใกล้ชิดมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะแปลงใหญ่   

             การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร  และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลงานด้านการส่งเสริมและแจกจ่ายพันธุ์สัตว์  
ชนิดสัตว์ (ตัว) 2557 2558 2559 2560  

โค-กระบือ(ธนาคารโค-กระบือตามพระราชด าริ / เป้าหมาย
ปีละ 9,000 ตัว) 

9,999 13,058 15,545 17,791  
( 31 ส.ค. 60) 

กระบือ (โครงการอนุรักษ์กระบือ) – เงินกูร้ะยะเวลา 
ปี 58-62 (เป้าหมาย 10,000 ตัว) 

- 6,333 3,690 - 

โค (โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1) – เงินกูร้ะยะเวลาปี 59-65  
(เป้าหมาย 2,000 ตัว) 

- - 539 904 

*สัตว์ปีก (โครงการอนุรักษ์สัตว์ปีกพ้ืนเมืองและช่วยเหลือ 
ภัยแล้ง/อุทกภัย) 

- 400,620 1,932,280 - 
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ชนิดสัตว์ (ตัว) 2557 2558 2559 2560  
**สัตว์ปีก (โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ /ประชารัฐ) - - - 350,000  

(ต.ค 59- ก.พ60) 
หมายเหตุ **โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปี 60/61 กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายด าเนินการต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนจากcell ต้น

ก าเนิดอีกจ านวน70,000 ราย จ านวนสัตว์ปีก 350,000 ตัว  
 โครงการพระราชด าริ (โครงการอาหารกลางวันฯ)  

กรมปศุสัตว์ด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนการด าเนินงานในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน คือสนับสนุนการ
เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ และทักษะในการเลี้ยงสัตว์ เป็นแนวทางในการปะกอบอาชีพในอนาคต 
ผลผลิตที่ได้น าเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เพ่ิมโภชนาการในด้านอาหารโปรตีน ในแต่ละปี สนับสนุนการ
ด าเนินงานในโรงเรียน 500 โรงเรียน ในพื้นที่ 50 จังหวัด  

ในปี 2557 จัดท า “โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพ่ือ
เผยแพร่แนวพระราชด าริ ส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ จ านวน 100 แห่ง ส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งผลิตกระจายพันธุ์สัตว์สู่ชุมชน 

ในปี 2558 จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เพ่ือโรงเรียนสามารถผลิตอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ นักเรียนมีความรู้และทักษะระดับดี 
โรงเรียนมีเงินกองทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ได้ต่อเนื่องยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน และขยายผลเป็นประโยชน์ต่ อผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน 100 แห่ง จ านวน 7,500 ตัว 

 

ผลงานการสนับสนุนโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
 2557 2558 2559 2560 (ณ 3 ก.ค. 60) 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชด าริฯ 

    

  - จ านวนโรงเรียนที่สนับสนุนการด าเนินงาน (โรงเรียน) 500 500 506 500 
  - จ านวนสัตว์ที่ส่งเสริม (ตัว) 10,570 10,305 14,164 แจ้งมา 5,540 ตัว 

เป้าหมาย 2,185 ตัว 
(มีการขอสนับสนุน 
พันธุ์สัตว์เพิ่มเติม) 
ปศุสัตว์จังหวัดท่ียังไม่ได้
แจ้ง จันทบุรี, บึงกาฬ, น่าน,
กระบี่, สตูล, ปัตตานี, 
ยะลา, ปัตตานี 
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 2557 2558 2559 2560 (ณ 3 ก.ค. 60) 
โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

    

  - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ (โรงเรียน) 100 100 100 100 
  - จ านวนสัตว์ที่ส่งเสริม (ตัว) 14,550 - - - 
  - จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (คน) - 10,589 4,914 - 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนฯ     
  - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ (โรงเรียน) - 101 - 13 
  - จ านวนสัตว์ที่ส่งเสริม (ตัว) - 7,500 - 770 
  - ผลผลิตไข่ได้รับเมื่อ จบรุ่นเลี้ยง  (ฟอง) - 715,951 - เพิ่งแจกพันธุ์สัตว์  ก าลัง

เริ่มไข่ 24 ฟอง 
  - เงินกองทุนเมื่อจบรุ่น (บาท) - 373,106 -  
 โครงการไก่ไข่พระราชทานในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 
พื้นที่จังหวัดตาก 

   500 

  - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ (โรงเรียน) - 22 25 แจ้งมา 5,540 ตัว 
เป้าหมาย 2,185 ตัว 
(มีการขอสนับสนุน 
พันธุ์สัตว์เพิ่มเติม) 
ปศุสัตว์จังหวัดท่ียังไม่ได้
แจ้ง จันทบุรี, บึงกาฬ, น่าน,
กระบี่, สตูล, ปัตตานี, 
ยะลา, ปัตตานี 

  - จ านวนสัตว์ที่ส่งเสริม (ตัว) - 1,120 1,240  
  - ผลผลิตไข่ได้รับเมื่อ จบรุ่นเลี้ยง  (ฟอง) - 165,868 129,973 

ข้อมูล ณ 
วันที่ 7 
มิ.ย.60 

100 

  - เงินกองทุนเมื่อจบรุ่น (บาท) - 528,830 321,988 - 
 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค 
    กรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค ระยะที่ 1 งบประมาณ 900 ล้านบาท 

(เงินกู้ ธกส) ได้ก าลังด าเนินการปี 2559-2563  เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตสู่แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์โดยมีเป้าหมาย
ระยะแรก 3 สหกรณ์ (สหกรณ์โคนมปากช่อง/สหกรณ์โคนมไทยมิลล์/สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น) เพ่ือยกระดับคุณภาพฟาร์ม
โคนมของเกษตรกรและระบบการขนส่งน้ านมของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน แก้ปัญหาการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรและ
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สหกรณ์โคนมอย่างครบวงจร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ านมโคซึ่งก าลังขยายผลอีกกว่า 20 สหกรณ์ (แปลงใหญ่
โคนม) และเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ความก้าวหน้าในปัจจุบันได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 95 % 

   การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ/ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงสัตว์  
   โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ - ด้วยปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนแม่โคเนื้อเป็น
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ โดยได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจาก
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1,000 ล้านบาทซึ่งกรมปศุสัตว์ได้น าร่องไปแล้วจ านวน 100 ล้านบาท เกษตรกร 
400 ราย และจะด าเนินโครงการขยายผลต่อเนื่องในระยะที่ 2 จ านวน 900 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการรับสมัคร
เกษตรกรผู้สนใจ ณ วันนี้ 31 ส.ค. 60 มีเกษตรกรสนใจมาสมัครแล้ว 56 จังหวัด 15,740 ราย ผ่านการคัดเลือก 2,291 
ราย 

  โครงการโคบาลบูรพา – จากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือ
ภัยแล้งในจึงมีนโยบายที่จะให้ จ.สระแก้วซึ่งมีสภาพพ้ืนที่แห้งแล้งในภาคตะวันออกน าร่องรวมกลุ่มเกษตรกร เนื่องจาก
มีพ้ืนที่ ท าเลเหมาะสมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรรองรับตลาด 
AEC ในอนาคต โดยขออนุมัติใช้งบกลาง จ านวน 970.50 ล้านบาท ใช้งบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 358.8 ล้านบาท 
ขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ในขั้นตอน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ/รับสมัครองค์กรเกษตรกรผู้สนใจ (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
โค 6,000ราย แพะ 100 ราย) เรื่องการจัดสร้างคอกโค คอกแพะและบ่อน้ า กรมปศุสัตว์ได้รับอนุมัติเงินจากเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรแล้ว อยู่ระหว่างโอนเงินให้กับองค์กรเกษตรกร และเรื่องการจัดซื้อพันธุ์สัตว์ ส านักงบประมาณได้โอน
เงินงบประมาณให้กรมปศุสัตว์แล้ว 

 
การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สปก.             

1.  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรีและได้สั่งการให้มีการส่งเสริมการปรับลดพ้ืนที่การเพาะปลูกสู่การผลิตปศุสัตว์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง กรมปศุสัตว์จึงได้เริ่มด าเนินการ “จัดตั้งโครงการธนาคารแพะ” ซึ่งขณะนี้มีกลุ ่มเกษตรกรที่
เข้มแข็งและก าลังด าเนินการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เพื่อขอขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่แพะในอนาคต  เพื่อลดต้นทุน
การผลิตแก่เกษตรกร ซึ่งในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์อ าเภอห้วยกระ ได้รับแพะจากด่านกักกันสัตว์  
สังขละบุรี มาเลี้ยงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ของเกษตรกร จ านวนทั้งสิ้น 76 ตัว  

  2. แปลง สปก.อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รวม 3 แปลงย่อยเกษตรกรรวม 389 ราย กรมปศุสัตว์ส่งเรื่อง ขอ

สนับสนุนเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 84.713  ล้านบาท เพ่ือเลี้ยงแพะ 32 ตัว/ราย ตัวเมีย 30 ตัว , 

ตัวผู้ 2ตัว จ านวนแพะ รวม 12,488 ตัว  (ตัวเมีย 11,670 ตัว, ตัวผู้ 778 ตัว) เป้าหมายเกษตรกร 389 ราย  

โดยน าเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ

เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพื้นท่ีเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก) จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเข้าอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหา
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ที่ดินท ากินในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ในวงเงิน 84.713 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม จ านวน 

84.413 ล้านบาท และเป็นเงินจ่ายยอด จ านวน 300,000 บาท และ (กสส. มีหนังสือขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุน เมื่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560) 

     - โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน (สปก) จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปี 2560 รวมวงเงิน 148,156,000 บาท (เงินกู้ 38,701,000บาท และเงินอุดหนุน 109,455,000บาท) 

  

ผลงานด้านวิจัยของกรมปศุสัตว์ที่โดดเด่น  
1. “หมูด าเชียงใหม่” กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาสายพันธุ์สุกรผสมระหว่างพันธุ์เปียแตรง+พ้ืนเมือง+ดูรอค+เหมยซาน  

o มีปริมาณเนื้อแดงมากขึ้นมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพการเลี้ยง ที่สามารถใช้
อาหารคุณภาพต่างๆ ได้ดีเหมือนสุกรพ้ืนเมือง เพ่ือส่งเสริมให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่เลี้ยงสุกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นห่างไกล โครงการหลวง และโครงการตามพระราชด าริฯต่างๆ  

o แนวโน้มตลาดในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาเน้นด้านคุณภาพของเนื้อที่ต้อง นุ่มฉ่ า อร่อย มีกลิ่นหอม 
รสชาติดี เหมาะกับตลาดที่ต้องการเนื้อสุกรมีคุณภาพ  

o ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้การกระจายพันธุ์ และสร้างเครือข่ายการผลิต หมูด าเชียงใหม่ ไปสู่โครงการ
พระราชด าริและเกษตรต่างๆ 12 โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายพันธุ์ไปสู่ เครือข่าย
เกษตรกรเพ่ิมเติม 

o เพ่ิมมูลค่าเนื้อหมูโดยการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สเต็กหมูด า หมูด าแดดเดียว ขาแฮม
รมควัน เป็นต้น 

2. “ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่” เป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมืองของกรมปศุสัตว์ที่น ามาพัฒนาศักยภาพและคุณสมบัติประจ า
พันธุ์ที่ดีข้ึน 
o คุณสมบัติเด่นคือให้ลูกดกกว่าไก่พันธุ์เมืองทั่วไป ทนทานต่อโรค หากินเก่ง เนื้อไก่มีรสชาติอร่อย 

กล้ามเนื้อแน่น สามารถเลี้ยงแบบขังและในโรงเรือนหรือเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ เกษตรกรสามารถ
เลี้ยงเพ่ือขายเนื้อและไข่ได้ 

o ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้กระจายพันธุ์ และสร้างเครือข่ายการผลิตพันธุ์ลูกไก่ในระบบฟาร์ม จ านวน 14 
ฟาร์ม ในภาคเหนือตอนบน ภาคอีสาน และท่ัวประเทศกว่า 3,000 ราย  

o ผลตอบรับ เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพหลักให้เกษตรกรได้อย่างดี สามารถขยายการผลิตออกไปใน
พ้ืนที่เกษตรกร นอกจากนี้ยังท าให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 

o ด้านการตลาด ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ สามารถจ าหน่ายในราคา 90-100 บาท/กก. ซึ่งโตเร็วกว่า 
ไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงทั่วไป 2 เท่า ส่วนตลาดโมเดิร์นเทรด (ไก่ประดู่หางด าแช่แข็ง) จ าหน่ายในราคา 
160 – 180 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 60) 
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ผลการด าเนินงานพัฒนาอาหารสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 – 2560 

พัฒนาอาหารสัตว์ หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 
2560 

(31 ส.ค. 60) 

รวมทั้งสิ้น 64,537,052 59,668,243 69,456,723 62,771,582 

ผลิตเมล็ดพันธ์ุอาหารสัตว ์ในศูนย์/สถาน ี กิโลกรมั 86,113 85,311 92,386 84,216 

ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว ์ กิโลกรมั 4,847,774 5,201,435 5,125,589 4,905,083 

ผลิตเสบยีงอาหารสัตว ์ กิโลกรมั 5,976,482 5,898,374 5,458,195 5,527,140 

พัฒนาอาชีพผลิตพันธ์ุพืชอาหารสตัว์ กิโลกรมั 52,026,683 48,483,123 58,780,553 52,255,143 

ผลิตพืชอาหารสตัว์ในเขตปลอดโรค FMD กิโลกรมั 1,600,000 
   

 
ผลการด าเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 – 2560 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านปศุสัตว์ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 
2560 

(31 ส.ค. 60) 

รวมทั้งสิ้น 
  

593 1,137 
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว ์

สายพันธ์ุ 
  

410 410 

ขึ้นทะเบียนสตัว์พื้นเมืองประจ าถิน่ สายพันธ์ุ 
  

175 66 

ขึ้นทะเบียนสตัว์เลีย้งไทย สายพันธ์ุ 
  

8 1 

ครอบครองเช้ือจุลินทรยี์ด้านปศสุตัว์ สายพันธ์ุ 
   

660 

 
ผลการด าเนินงานการผลิตปศุสัตว์พันธุ์ดี ประจ าปีงบประมาณ 2557 – 2560 

ชนิดสัตว์ หน่วยนับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(31 ส.ค. 60) 

1. โดยการผสมเทียม 
โคเนื้อ ตัว 228,566 227,718 242,835 205,965 
โคนม ตัว 108,249 105,631 98,018 84,801 

กระบือ ตัว 15,434 16,957 17,365 17,491 
แพะ ตัว 1,377 1,687 2,309 2,750 
สุกร ตัว 48,646 57,341 47,131 52,891 

2. โดยการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
โคเนื้อ ตัว 1,966 2,009 2,305 1,805 
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ชนิดสัตว์ หน่วยนับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(31 ส.ค. 60) 

โคนม ตัว 425 336 427 302 
กระบือ ตัว 394 98 84 133 
แพะ ตัว 1,232 1,489 1,470 1,263 
แกะ ตัว 631 1,476 565 467 
สุกร ตัว 19,197 13,436 16,412 15,510 
กวาง ตัว 104 109 163 189 

สัตว์ปีก (ไก่ ห่าน 
นกกระทา เป็ด ) 

ตัว 1,714,247 1,732,212 1,821,633 1,721,130 

หมายเหตุ : ปี 2560 ผลงานตั้งแต่ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560 (รอบ 11 เดือน) 
 
 
 


