
 

ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได 

 

๑. หลักการและเหตุผล  

๑.๑ ความเปนมาของงานวิจัยดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได 

 การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพทางการเกษตรท่ีสําคัญอาชีพหนึ่ง มีมูลคาไมต่ํากวา ๖.๕ หม่ืน

ลานบาท และเก่ียวของกับเกษตรกรไมนอยกวา ๑.๐๓ ลานครอบครัว ในอดีตท่ีผานมาการเลี้ยงโคเนื้อของ

เกษตรกรไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือใชแรงงานทําการเกษตรเปนหลัก เม่ือใชงานหมดอายุจึงปลดจําหนายเปนโคเนื้อ 

ปจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อไดเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพ่ือจําหนายเปนโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโค ท้ังนี้เพราะ

ความตองการบริโภคเนื้อสัตวเพ่ิมข้ึน ท้ังจากความตองการของประชากรในประเทศเอง และนักทองเท่ียวจาก

ตางประเทศ ตลอดจนความตองการของตลาดตางประเทศ ลักษณะการเลี้ยงจะเปนการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว 

และมีรูปแบบเปนฟารมมากข้ึน ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเปนโครงการ

หนึ่งในแผนปรับโครงสรางระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังวาจะทําใหการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพท่ีทํารายไดให

เกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ 

 จากสถิติกรมปศุสัตวป ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีโคเนื้อ จํานวน ๔.๕๓ ลานตัว พบวามีจํานวน

ลดลงเม่ือเทียบกับ ป ๒๕๕๔ ท่ีมีจํานวน ๖.๕๘ ลานตัว และท่ีเปนโควัยเจริญพันธุท่ีผลิตลูกโค จํานวน ๑.๕๙ 

ลานตัว สามารถผลิตลูกโคได จํานวน ๐.๘๗ ลานตัว หรือรอยละ ๕๕ ของโควัยเจริญพันธุเทานั้น ท้ังนี้เปน

เพราะเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อยังประสบปญหาหลายอยาง ไดแก ขาดความรูในดานการจัดการการเลี้ยงดูโคเนื้อ 

ขาดแคลนพืชอาหารสัตวทําใหโคไดรับสารอาหารไมเพียงพอ การปรับปรุงพันธุยังไมท่ัวถึง ปญหาโรคระบาด

สัตว เชน โรคปากและเทาเปอย โรคพยาธิ เปนผลทําใหการผลิตโคเนื้อยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภค

ภายในประเทศ โดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพสูง (Premium Grade) ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถ

สูงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASAEN) โดยมีความสามารถท่ีจะผลิตโค

พันธุและโคเนื้อสงออกไปจําหนายตางประเทศได ประกอบกับผลการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 

(AFTA) ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสงออกโคเนื้อไปตางประเทศเพ่ิมมาก

ข้ึน จากสถิติกรมศุลกากร ประเทศไทยมีการสงออกโคมีชีวิตไปจําหนายตางประเทศ จํานวน ๗๔,๔๘๐ ตัว 

มูลคา ๕๔๙.๑๗ ลานบาท ในป ๒๕๕๑ เพ่ิมเปนจํานวน ๒๕๔,๖๐๑ ตัว มูลคา ๑,๔๔๘.๖๐ ลานบาท ในป 

๒๕๕๓ สําหรับในป ๒๕๕๔ มีการสงออกโคเนื้อปริมาณ ๑๒๑,๗๗๘ ตัว มูลคา ๙๙๘.๐๔ ลานบาท และเพ่ิมข้ึน

ในป ๒๕๕๕ ท่ีมีการสงออกโคมีชีวิต ๑๔๗,๐๐๐ ตัว มูลคา ๑๔,๐๐๐ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐.๗๑ และ 

๔๐.๒๗ ตามลําดับ ประเทศเพ่ือนบานยังคงมีความตองการโคเนื้อ จากไทย แมวาราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงข้ึน 

แตการสงออกโคมีชีวิตก็ยังคงเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพจากตางประเทศปละ

ประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน ทําใหสูญเสียเงินตราออกไปตางประเทศ ปละประมาณ ๖๒๐ ลานบาท  

 สถานการณโคเนื้อมีชีวิตราคาตกต่ําตั้งแตป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เนื่องจากกระแสการปนราคา

โคเนื้อ และเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกันรายได เชน ขาว ออย มัน

สําปะหลัง หรือปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีผลผลิตมีราคาสูง เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน ทําใหขาดพ้ืนท่ีเลี้ยงโค



๒ 
 
เนื้อ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเลิกเลี้ยงโคและขายโคท้ิง ทําใหโคเนื้อถูกสงเขาโรงฆาสัตว 

และถูกสงออกไปจําหนายตางประเทศเปนจํานวนมากทําใหแมโคพันธุเนื้อถูกทําลายอยางรวดเร็ว ปริมาณโค

เนื้อเพศเมียลดลงอยางรุนแรง จากโคเนื้อเพศเมียวัยเจริญพันธุท่ีใหลูกไดจํานวน ๓.๒๕ ลานตัวในป ๒๕๕๐ 

เหลือเพียง จํานวน ๑.๕๙ ลานตัว ในป ๒๕๕๔ คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ ๓๓,๔๐๐ ลานบาท 

 การสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อท่ีผานมายังประสบปญหาเนื่องจากนโยบายในการ

สงเสริมและพัฒนาโคเนื้อขาดความตอเนื่อง เม่ือเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไป 

๑.๒ วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา

ดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได 

 ๑) ดานการผลิตโคเนื้อ 

  จํานวนโคเนื้อ จากสถิติกรมปศุสัตวป ๒๕๕๖ มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 

๗๖๘,๘๓๔ ราย จํานวนโคเนื้อ ๔,๕๓๐,๙๑๕ ตัว ซ่ึงถือวาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๔ มีเกษตรกรเลี้ยง

โคเนื้อ ๑,๐๓๕,๐๗๒ ราย จํานวนโคเนื้อ ๖,๕๘๓,๑๐๖ ตัว เฉลี่ยมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและจํานวนโคเนื้อลดลง

รอยละ ๓๔.๖ และ ๓๑.๒ จากป ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ ตามลําดับ  

 พ้ืนท่ีท่ี มีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุด จากสถิติกรมปศุสัตวป  ๒๕๕๖ ไดแก  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒,๒๔๖,๑๕๗ ตัว (รอยละ ๔๙.๖) รองลงมา คือ ภาคกลาง ๙๘๔,๖๕๙ ตัว (รอยละ ๒๑.๗) 

ภาคเหนือ ๗๔๑,๖๗๘ ตัว (รอยละ ๑๖.๔) ภาคใต ๕๕๘,๔๒๑ ตัว (รอยละ ๑๒.๓) จังหวัดท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อมาก

ท่ีสุด ไดแก นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ สกลนคร และรอยเอ็ด ตามลําดับ 

 ๒) ดานการแปรรูป 

 (๑) มีโรงฆาโค-กระบือ ท้ังหมดท่ีเปดทําการฆาโค กระบือ จํานวน ๘๔๖ แหง แยกเปน

โรงฆาเฉพาะโค และกระบือ ๕๔๔ แหง เปนโรงฆาโค กระบือ และสุกร รวม ๓๐๒ แหง ซ่ึงเปนโรงฆาขนาดใหญท่ีได

มาตรฐานการสงออกจํานวน ๒ แหง เปนโรงฆาท่ีข้ึนทะเบียน ฆจส. ๒ จํานวน ๕๒๖ แหง คิดเปนรอยละ ๖๒ 

 (๒) มีโรงงานแปรรูป จํานวน ๘๑ แหง ไดแก โรงงานผลิตภัณฑจากเนื้อโค ๙ แหง 

โรงงานทําลูกชิ้น ๗๒ แหง โรงงานฟอกหนัง ๑๐๓ แหง โรงงานกระดูกปน ๘ แหง 

 ๓) ดานการตลาดโคเนื้อ 

 ตลาดในประเทศ แบงเปน ๓ ประเภท 

 (๑) ตลาดโคมีชีวิต สถิติกรมปศุสัตวป ๒๕๕๕ มีตลาดนัดโค กระบือ ๑๒๗ แหง ตั้งอยู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๑ แหง ภาคเหนือ ๑๙ แหง ภาคกลาง ๑๕ แหง ภาคตะวันออก ๔ แหง และ

ภาคตะวันตก ๘ แหง สวนภาคใตไมมีตลาดนัดโค กระบือ เนื่องจากปริมาณโค กระบือมีนอยไมเพียงพอตอการ

จัดซ้ือขายในตลาดนัด  

 (๒) ตลาดเนื้อโค 

 ราคาเนื้อโค ซ่ึงจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับคุณภาพของเนื้อโค กลาวคือ เนื้อโค

ท่ีมีคุณภาพสูงจะมีราคาสูงกวาเนื้อโคคุณภาพท่ัวไป เนื้อโคคุณภาพสูงหมายถึงเนื้อโคท่ีเนนความนุม ความชุมฉํ่า 

และมีไขมันแทรกในกลามเนื้อเปนสําคัญ เนื้อโคท่ีมีคุณภาพสูงจะไดจากโคท่ีมาจากโคท่ีมีระบบการเลี้ยงดูและมี

ปจจัยท่ีเก่ียวของทําใหเนื้อโคมีคุณภาพสูง  



๓ 
 
 ปริมาณการบริโภคเนื้อโค ปริมาณการบริโภคของประเทศไทย จะหามาไดจาก

ขอมูลจํานวนโคท่ีเขาโรงฆา น้ําหนักซากโค ซ่ึงมีปริมาณ รอยละ ๕๐-๕๘ ของน้ําหนักโคมีชีวิต ปริมาณเนื้อแดง 

(เนื้อเซาะ) ท่ีไดจากการชําแหละตัดแตงจะเทากับ รอยละ ๘๐-๘๕ ของน้ําหนักซาก (รอยละ ๔๐-๔๖ ของ

น้ําหนักโคมีชีวิต) ท้ังนี้เปอรเซ็นตซากและเปอรเซ็นตเนื้อแดงท่ีไดจากการตัดแตงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ

ประเภทของโคท่ีเขาฆา ดังนั้นเม่ือทราบปริมาณเนื้อแดงท่ีผลิตไดท้ังป ก็ยอมคํานวณหาปริมาณการบริโภคเนื้อ

โคได แตเนื่องจากประเทศไทยมีโรงฆาท่ีไมถูกตองตามกฎหมายอยูมาก ประกอบกับจํานวนโคท่ีแจงอนุญาตฆา

หรือมีใบอาชญาบัตรการฆานอยกวาท่ีถูกฆาจริง จากรายงานของกรมปศุสัตวในป ๒๕๕๖ มีจํานวนโคเนื้อท่ีขอ

อนุญาตฆา ๕๓๐,๗๐๑ ตัว คาดวามีการฆาจริงประมาณ ๘๔๒,๙๑๑ ตัว ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ จาก

รายงานของกรมปศุสัตวในป ๒๕๕๔ พบวามีจํานวนโคเนื้อท่ีขออนุญาตฆา ๖๒๐,๒๔๕ ตัว คาดวามีการฆาจริง

ประมาณ ๙๙๒,๗๒๓ ตัว ประมาณการวาจะผลิตเนื้อโคไดท้ังหมด ๑๔๒,๙๕๒ ตัน (ผลิตเนื้อได ๑๔๔ กก./ตัว) 

ในป ๒๕๕๕ มีการนําเขาโคเนื้อและผลิตภัณฑจากตางประเทศจํานวน ๑๐,๘๑๘.๙๓ ตัน สงออกไปตางประเทศ 

จํานวน ๗,๖๕๘.๗๓ ตัน เหลืออยูในประเทศ ๓,๑๖๐.๒ ตัน โดยประมาณการแยกเปนตลาดระดับลาง 

ประมาณรอยละ ๕๓.๕ ตลาดระดับกลาง ประมาณรอยละ ๔๔.๒ และตลาดระดับสูงประมาณรอยละ ๒.๓ 

เฉลี่ยคนไทยบริโภคเนื้อโค ๒.๘ กก./คน/ป ซ่ึงถือวามีปริมาณการบริโภคนอยมาก สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ อาจ

เนื่องมาจากประเทศไทยมีเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ เชน ปลา ไก สุกร ใหเลือกบริโภคได และราคาไมแพง หรืออาจ

เปนเพราะความเชื่อเรื่องศาสนา 

 จากการศึกษาการบริโภคเนื้อโค แบงเปน ๓ ระดับ คือ ตลาดระดับลาง ผูบริโภค 

คือ ผูท่ีซ้ือเนื้อจากเขียงเนื้อในตลาดสดท่ัวไปและโรงงานทําลูกชิ้น ตลาดระดับกลาง ผูบริโภค คือ ผูท่ีซ้ือเนื้อ

จากตลาดสดขนาดใหญ เชน ตลาดองคกรเพ่ือเกษตรกร (อตก.) จนถึงหางสรรสินคา (Supermarket หรือ 

Modern Trade) และตลาดระดับสูง ผูบริโภค คือ ผูท่ีซ้ือเนื้อซ่ึงเนนความนุมของเนื้อเปนสําคัญ เพ่ือนําไป

ทําอาหารประเภทสเต็ก ผูบริโภคมีตั้งแตคนไทยท่ีรูจักวิธีประกอบอาหารจากเนื้อแบบตะวันตก คนตางชาติท่ีอยู

ในประเทศไทย โรงแรม ภัตตาคาร รานสเต็ก หางสรรสินคาชั้นนํา 

 (๓) ตลาดผลิตภัณฑจากโคเนื้อ เนื้อโคใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ไดแก ลูกชิ้น ไสกรอก

ชนิดตางๆ และเนื้อกระปอง (Can Beef) สวนหนังโค ภายในประเทศผลิตไดปละ ๔๕,๐๐๐ ตัน หรือรอยละ 

๓๐ ของประมาณความตองการใชหนังของประทศซ่ึงยังไมพอเพียง และสวนกระดูกและเขา เปนผลพลอยได

จากการฆาสัตว กระดูกจะใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑ เชน กระดูกแตก เจลาติน อาหารสัตว ปุย 

สวนเขาใชในกลุมงานฝมือ ตกแตงบาน หวี กระดุม เปนตน  

 ตลาดการคาระหวางประเทศ 

 (๑)  ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ การนําเขาโคมีชีวิตของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕๘.๔๗ ตอ

ป โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศเมียนมาร ป ๒๕๕๕ การนําเขาโคมีชีวิตมีปริมาณ ๗๑,๑๔๐ ตัว มูลคา ๓๐๕ 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๔ ซ่ึงนําเขาปริมาณ ๔๖,๑๐๗ ตัว มูลคา ๒๐๕.๐๓ ลานบาท รอยละ ๕๔.๒๙ และ 

๔๘.๗๘ ตามลําดับ ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ปริมาณการนําเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 

๖๔.๓๓ ตอป โดยสวนใหญเปนการนําเขาเนื้อโคจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย สวน

ผลิตภัณฑนําเขาจากประเทศอินเดีย นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ป ๒๕๕๕ การนําเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑมี



๔ 
 
ปริมาณ ๑๑,๔๗๐ ตัน มูลคา ๑,๗๐๕ ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซ่ึงนําเขาปริมาณ ๗๖๒๖.๓๗ ตัน มูลคา 

๑,๐๗๘.๖๘ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐.๔๐ และ ๕๘.๐๖ ตามลําดับ การนําเขาเนื้อโคคุณภาพจาก 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา แตมีการนําเขาเนื้อโคท่ีเพ่ิมข้ึนกวารอยละ ๔๐ จาก ประเทศ

อินเดีย ซ่ึงคาดวาจะเปนการนําเขาเพ่ือสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบานตอไป  

 (๒) ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ การสงออกโคมีชีวิตของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๘.๒๓ ตอป 

โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน ไดแก มาเลเซีย และ สปป. ลาว ป ๒๕๕๕ การสงออกโคมีชีวิต มี

ปริมาณ ๑๔๗,๐๐๐ ตัว มูลคา ๑,๔๐๐ ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซ่ึงสงออกปริมาณ ๑๒๑,๗๗๘ ตัว มูลคา 

๙๙๘.๐๔ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐.๗๑ และ ๔๐.๒๗ ตามลําดับ ประเทศเพ่ือนบานยังคงมีความตองการโค

เนื้อจากไทยแมวาราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงข้ึน แตการสงออกโคมีชีวิตก็ยังคงเพ่ิมข้ึน ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ปริมาณ

การสงออกเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรา ๑.๘๙ เทาตอป เนื่องจากยังคงมีความตองการเนื้อโค

จากประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน ป ๒๕๕๕ การสงออก เนื้อโคและผลิตภัณฑมีปริมาณ ๖๔๓๐ ตัน มูลคา ๖๖๕ 

ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซ่ึงสงออกปริมาณ ๔,๔๖๔ ตัน มูลคา ๓๘๑ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๔๔.๐๔ และ 

๗๔.๕๔ ตามลําดับ เนื่องจากมีการสงออกเนื้อโค สวนใหญสงไปยัง สปป. ลาว เพ่ิมข้ึน  

๑.๓ ผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาแลวในอดีต ชองวางการวิจัย และประเด็นท่ีสําคัญของการวิจัยท่ี

เกี่ยวกับงานดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได ท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 

 จะเห็นไดวาการดําเนินการดานโคเนื้อ หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง คือ กรมปศุสัตว ซ่ึง

ขอมูลตางๆ มีจํานวนมาก แตสําหรับประเด็นท่ีตองการเพ่ิมเติมดานการวิจัย คือ 

 ๑) การวิจัยดานสายพันธุโคเนื้อ ซ่ึงยังขาดสายพันธุโคท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

 ๒) การวิจัยดานการแปรรูปเนื้อและหนัง กระดูก เพ่ือทําผลิตภัณฑใหมๆ 

 ๓) การวิจัยดานระบบและกลไกการตลาดท้ังในและตางประเทศ 

 ๔) การวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 

 ๕) การวิจัยดานอาหารและพืชอาหารสัตว 

 ๖) การวิจัยเรื่องโรค และวิธีควบคุมโรคระบาดสัตว 

 ๑.๔ ผูมีสวนไดสวนเสียและจุดแข็งจุดออนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยดานการ

พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได ท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 

 ๑) ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว กระทรวง

พาณิชย สถาบันการศึกษา    

 ๒) จุดแข็งจุดออนในประเด็นในการพัฒนาและวิจัยดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตและรายได 

           จุดแข็ง 

 (๑) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยใชแรงงานในครัวเรือนใน

การเลี้ยงโค ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา 



๕ 
 

 (๒) มีแหลงอาหารหยาบท่ีมีปริมาณมากและราคาถูก และมีผลพลอยไดจาก

การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก ขาวฟาง ตนและเปลือกขาวโพด เปลือกสับปะรด ตนถั่ว

หลังการเก็บเก่ียว เศษเหลือจากโรงงานผลไมกระปอง ประเภทอ่ืนสามารถใชเปนอาหารเลี้ยงโคเนื้อ ทําให

ตนทุนการผลิตต่ํา 

 (๓) ปลอดจากโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE) 

 (๔) มีระบบการเลี้ยงท่ีสอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือผลิตเนื้อโคใหตรงกับ

ความตองการของตลาด เชน เกษตรกรท่ียากจน จะเลี้ยงโคดวยหญาธรรมชาติ เพ่ือใหไดน้ําหนักสําหรับเขาขุน 

หรือเลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปลอยแทะเล็มตามทุงหญาสาธารณะ กลุมท่ีมีทุนพอสมควรก็จะเลี้ยงโคมัน ซ่ึงใช

ระยะเวลาสั้น สวนกลุมท่ีมีเงินทุนหรือมีระบบสหกรณก็สามารถเลี้ยงโคขุนคุณภาพได 

 (๕) มีหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการทําการศึกษาดานการผลิตสัตว ดานอาหารสัตว 

ดานการปองกันกําจัดโรคระบาดสัตว ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสัตว กระจายอยูท่ัวประเทศ 

 จุดออน 

 (๑) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุมาก มีการศึกษานอย 

การยอมรับความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเปนไปไดชา 

 (๒) ผูเลี้ยงเปนเกษตรกรรายยอยรวมกลุมทําใหยากตอการควบคุมคุณภาพและ

ปริมาณการผลิต ขากการสรางเครือขายเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด 

 (๓) มีปญหาโรคปาก และเทาเปอยระบาดอยูในประเทศ ทําใหมีขอจํากัดการสงโค

มีชีวิตและเนื้อโคไปขายตางประเทศ 

 (๔) มีการใชพ้ืนท่ีการเกษตรยังไมเหมาะสม ขาดแคลนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทาน

สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว ทําใหมีพืชอาหารสัตวไมเพียงพอในการเลี้ยงโคเนื้อ 

 (๕) การเลี้ยงโคเนื้อตองลงทุนสูงผลตอบแทนในระยะเวลานาน และขาดแหลงเงินกู

ดอกเบี้ยต่ํา 

 (๖) โคเพศเมียถูกทําลาย ทําใหขาดแมโคพ้ืนฐานในการผลิตโคเนื้อ 

 (๗) การซ้ือขายโคและเนื้อโคยังไมมีมาตรฐานท้ังในดานคุณภาพและราคา ยังไมมีการ

จัดแบงเกรดคุณภาพเนื้อโค 

 (๘) โรงฆาสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน 

 (๙) วัคซีนสําหรับปองกันโรคระบาดไมเพียงพอ เชน วัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย 

โรคไขสามวัน โรคคอบวม โรคแทงติดตอ 

 (๑๐) ระเบียบขอบังคับวาดวยการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวยังไมเอ้ืออํานวยความ

สะดวกตอระบบการตลาด 

 (๑๑) ผูประกอบการขาดความรูในดานการจัดการหลังการฆา เชน การเก็บรักษา การ

ตัดแตงแยกชิ้นสวนตามการใชประโยชน การบมเนื้อ 

 (๑๒) การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑยังมีนอย สวนใหญทําลูกชิ้น หรือนิยมบริโภคในรูปเนื้อสด 

 (๑๓) ขาดการประชาสัมพันธการสรางคานิยมในการบริโภคเนื้อโคท่ีผลิตในประเทศ 



๖ 
 
 ๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตรซ่ึงเปนท่ีมาของยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการ

พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายไดท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 
 ๑) สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องนโยบายสรางรายได เรื่องเพ่ิมศักยภาพ

กระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพียงพอกับความตองการ

ภายในประเทศและสงออก เพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ปองกัน วินิจฉัย และบําบัดโรคติดตอระหวางสัตวสูคน 

การพัฒนาเทคโนโลยีดานชีวภัณฑสัตวและการตรวจสอบคุณภาพ  

 ๒) สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) ในยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๒ การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดานกล

ยุทธการวิจัยท่ี ๑ สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพ่ึงตนเอง

ของสินคาเกษตร ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับปศุสัตวเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและนําไปสูการแขงขันและการ

พ่ึงตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตวปก และแพะ 

 

๒. วิสัยทัศนการวิจัย 

การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อใหมีผลผลิตและรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 

๓. พันธกิจการวิจัย 

 ๓.๑ สนับสนุนองคกรใหมีความเขมแข็ง 

 ๓.๒ ใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องโคเนื้อมากข้ึน 

 ๓.๓ สรางความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 

 

๔. ยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย0

๑ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การวิจัยดานการตลาด 

 กลยุทธท่ี ๑ การใหความรูในการบริโภคเนื้อโคและระบบการผลิตโคเนื้อ 

 กลยุทธท่ี ๒ การรักษาตลาดเดิมท่ีมีอยูแลว สรางตลาดเนื้อโคของประเทศไทยท่ีมีความชัดเจน

มากข้ึน  

 กลยุทธท่ี ๓ การสรางมาตรฐานเนื้อโคเพ่ือการคา 

 กลยุทธท่ี ๔ การศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาดในรูปแบบตางๆ 

 กลยุทธท่ี ๕ การศึกษาตนทุนการผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑแปรรูป 

 

                                                           
ที่มา : ยุทธศาสตรโคเนื้อ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 



๗ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การวิจัยดานการผลิต 

 กลยุทธท่ี ๑ การเพ่ิมจํานวนแมพันธุโคเนื้อ 

 กลยุทธท่ี ๒ การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อสูเกษตรกร 

 กลยุทธท่ี ๓ การสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือรักษาโคเนื้อแมพันธุดีไวขยายพันธุ 

 กลยุทธท่ี ๔ การทดสอบพันธุและกระจายพันธุโคเนื้อท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ควรเนนการ

พัฒนาโคเนื้อท่ีเหมะสม (ตอยอดพันธุโคเนื้อท่ีมีอยูแลวในขณะนี้) ในการผลิตเนื้อโคคุณภาพ 

 กลยุทธท่ี ๕ การผลิตโคเนื้อคุณภาพควรสนับสนุนงานวิจัยท่ีนําเอาโคนมเพศผูหรือแมโคนมคัด

ท้ิงมาใชในการผลิตเนื้อโคคุณภาพ สนับสนุนงานวิจัยการผลิตเนื้อโคคุณภาพและเนื้อโคเพ่ือสุขภาพ 

 กลยุทธท่ี ๖ การผลิตอาหารสัตว พันธุพืชอาหารสัตว และการใชอาหารสัตว และเผยแพรสู

เกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 กลยุทธท่ี ๗ การศึกษาวิจัยการแปรรูปเนื้อ และผลิตภัณฑจากโค 

 กลยุทธท่ี ๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหผลผลิตโคเนื้อแบบบูรณาการ 

 กลยุทธท่ี ๙ การวิจัยควบคุมปองกันโรคระบาดจากโคเนื้อ ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ

ประเทศเพ่ือนบานประกอบดวยเพราะโรคสามารถระบาดขามประเทศได  

 กลยุทธท่ี ๑๐ วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพและการผลิตวัคซีนท่ีสําคัญ เชน โรคปากและเทาเปอย 

โรคคอบวม โรคแทงติดตอ เปนตน 

 กลยุทธท่ี ๑๑ สนับสนุนการวิจัย/ภาษี ของอุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีนํามาใชใน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงอุปกรณ/เครื่องจักรเหลานี้ไดงายข้ึน 

 กลยุทธท่ี ๑๒ การสงเสริมมาตรฐานการผลิตตลอดหวงโซ เชน มาตรฐานฟารม GMP โรงฆา เปนตน 

 กลยุทธท่ี ๑๓ ควรศึกษาในประเด็นพฤติกรรมผูบริโภคท้ังในและตางประเทศเพ่ือตอบสนองความ

ตองการใหมากท่ีสุด 

 กลยุทธท่ี ๑๔ การศึกษาสถานภาพของโคเนื้อในประเทศไทย 

 กลยุทธท่ี ๑๕ การวิจัยเชิงระบบการผลิตโคเนื้อรายยอย  ในรูปกลุม เชื่อมโยงระบบการสหกรณ

และเชื่อมโยงระบบการตลาด 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การวิจัยดานการบริหารจัดการ 

 กลยุทธท่ี ๑ การศึกษากฎหมายท่ีเอ้ือรองรับการเลี้ยงโคเนื้อ 

 กลยุทธท่ี ๒ การสราง NID ของโคเนื้อในระบบโคขุนเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ 

 กลยุทธท่ี ๓ จัดตั้งสมาคมโคเนื้อหรือสหกรณโคเนื้อใหเขมแข็งโดยใหมีสหกรณสมาคมโคเนื้อใน

ทุกภาคของประเทศ 

 กลยุทธท่ี ๔ ศึกษาวิจัยวิธีการเลี้ยงแบบใหมใชพ้ืนท่ีนอย สําหรับแกปญหาพ้ืนท่ีเลี้ยงไมเพียงพอ 

 กลยุทธท่ี ๕ การจัดตั้งกองทุนตออาชีพกรเลี้ยงโคเนื้อพรอมกับกฎหรือระเบียบท่ีทําใหเขาแหลง

ทุนและหลักประกัน 

 กลยุทธท่ี ๖ การวิจัยเชิงขอมูลเก่ียวกับการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดทําฐานขอมูล/การ

จัดการฟารมโคเนื้อ เพ่ือตรวจสอบยอนกลับและเปนขอมูล back up ตัวผลิตภัณฑเนื้อ 



๘ 
 
๕. เปาประสงคของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

 ๕.๑ ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อมีความเขมแข็งมากข้ึน 

 ๕.๒ มีจํานวนแมพันธุโค เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑ ตอป 

 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด 

 - จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อท่ีสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไดอยางยั่งยืน 

 - ปริมาณการสงออกโคเนื้อมีปริมาณมากข้ึนและไดมาตรฐาน 

 - ปริมาณการนําเขาโคเนื้อมากข้ึน 

 เปาหมาย 

 - ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับโคเนื้อ มีความเขมแข็งมากข้ึน 

 - มีจํานวนแมพันธุโค เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑ 

  

๗. หนวยงานหลักและเครือขายท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมปศุสัตว 

- เครือขายโคเนื้อ สหกรณผูเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน บริษัทเอกชน 

 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

๘. ปจจัยแหงความสําเร็จของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

 ๘.๑ ความรวมมือทุกภาคสวนท้ังเครือขายในสวนภูมิภาค และหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางจริงจัง 

 ๘.๒ นโยบายของภาครัฐท่ีเนนเฉพาะโคเนื้อโดยตรง ทําใหตอบสนองกลุมเกษตรกรไดตรงจุด 

 

๙. แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

การรวมคิดยุทธศาสตรการวิจัยตั้งแตเริ่มแรกจากผูท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวน (หนวยงานราชการ 

เอกชน สมาคม และเกษตรกร) และเม่ือไดทราบปญหาท่ีแทจริงก็นํายุทธศาสตรการวิจัยลงสูภูมิภาคตางๆ เพ่ือ

ใชในการขับเคลื่อนใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

๑๐. แนวทางการติดตามและประเมินผล 

ใชการติดตามประเมินผลโดยผาน วช. ภูมิภาคตางๆ เพ่ือไดเขาถึงกลุมเกษตรกรจริงๆ 
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สรุปยุทธศาสตรการวิจัยการพัฒนาโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได 

วิสัยทัศน/วิจัย 

การพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือใหมี

ผลผลติและรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนองคกรใหมีความเขมแข็ง 

2. ใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องโคเน้ือ

มากข้ึน 

3. สรางความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ 

เปาหมาย 

1. ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับโคเน้ือ มีความ

เขมแข็งมากข้ึน 

2. ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับโคเน้ือ มีความ

เขมแข็งมากข้ึน 

3. มีจํานวนแมพันธุโค เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 1 

การวิจัยดานการตลาด 

 

- การใหความรูในการบริโภคเน้ือโค

และระบบการผลิตโคเน้ือ 

- การรักษาตลาดเดิมท่ีมีอยูแลว 

สรางตลาดเน้ือโคของประเทศไทย

ท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน  

- การสรางมาตรฐานเน้ือโคเพ่ือ

การคา 

- การศึกษาวิจัยระบบและกลไก

การตลาดในรูปแบบตางๆ 

- การศึกษาตนทุนการผลิตเน้ือโค

และผลิตภัณฑแปรรูป 

การวิจัยดานการผลิต 

 

- การเพ่ิมจํานวนแมพันธุโคเน้ือ 

- การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโค

เน้ือสูเกษตรกร 

- การสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือรักษาโค

เน้ือแมพันธุดีไวขยายพันธุ 

- การทดสอบพันธุและกระจายพันธุโคเน้ือ

ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

- การผลติโคเน้ือคุณภาพ 

- การผลิตอาหารสัตว พันธุพืชอาหารสัตว 

และการใชอาหารสัตว และเผยแพรสู

เกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

- การศึกษาวิจัยการแปรรูปเ น้ือ และ

ผลิตภัณฑจากโค 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหผลผลิตโค

เน้ือแบบบูรณาการ 

- การวิจัยควบคุมปองกันโรคระบาดจากโค

เน้ือ 

การวิจัยดานการบริหารจัดการ 

 

- การศึกษากฎหมายท่ีเอ้ือรองรับการ

เลี้ยงโคเน้ือ 

- การสราง NID ของโคเน้ือในระบบโค

ขุนเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ 


