ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ
เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเปนมาของงานวิจัยดานการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได
การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพทางการเกษตรที่สําคัญอาชีพหนึ่ง มีมูลคาไมต่ํากวา ๖.๕ หมื่น
ลานบาท และเกี่ยวของกับเกษตรกรไมนอยกวา ๑.๐๓ ลานครอบครัว ในอดีตที่ผานมาการเลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกรไทย มีวัตถุประสงคเพื่อใชแรงงานทําการเกษตรเปนหลัก เมื่อใชงานหมดอายุจึงปลดจําหนายเปนโคเนื้อ
ปจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อไดเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพื่อจําหนายเปนโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโค ทั้งนี้เพราะ
ความตองการบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มขึ้น ทั้งจากความตองการของประชากรในประเทศเอง และนักทองเที่ยวจาก
ตางประเทศ ตลอดจนความตองการของตลาดตางประเทศ ลักษณะการเลี้ยงจะเปนการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว
และมีรูปแบบเปนฟารมมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเปนโครงการ
หนึ่งในแผนปรับโครงสรางระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังวาจะทําใหการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพที่ทํารายไดให
เกษตรกรอยางสม่ําเสมอ
จากสถิติกรมปศุสัตวป ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีโคเนื้อ จํานวน ๔.๕๓ ลานตัว พบวามีจํานวน
ลดลงเมื่อเทียบกับ ป ๒๕๕๔ ที่มีจํานวน ๖.๕๘ ลานตัว และที่เปนโควัยเจริญพันธุที่ผลิตลูกโค จํานวน ๑.๕๙
ลานตัว สามารถผลิตลูกโคได จํานวน ๐.๘๗ ลานตัว หรือรอยละ ๕๕ ของโควัยเจริญพันธุเทานั้น ทั้งนี้เปน
เพราะเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อยังประสบปญหาหลายอยาง ไดแก ขาดความรูในดานการจัดการการเลี้ยงดูโคเนื้อ
ขาดแคลนพืชอาหารสัตวทําใหโคไดรับสารอาหารไมเพียงพอ การปรับปรุงพันธุยังไมทั่วถึง ปญหาโรคระบาด
สัตว เชน โรคปากและเทาเปอย โรคพยาธิ เปนผลทําใหการผลิตโคเนื้อยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภค
ภายในประเทศ โดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพสูง (Premium Grade) ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถ
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASAEN) โดยมีความสามารถที่จะผลิตโค
พันธุและโคเนื้อสงออกไปจําหนายตางประเทศได ประกอบกับผลการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน
(AFTA) ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสงออกโคเนื้อไปตางประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น จากสถิติกรมศุลกากร ประเทศไทยมีการสงออกโคมีชีวิตไปจําหนายตางประเทศ จํานวน ๗๔,๔๘๐ ตัว
มูลคา ๕๔๙.๑๗ ลานบาท ในป ๒๕๕๑ เพิ่มเปนจํานวน ๒๕๔,๖๐๑ ตัว มูลคา ๑,๔๔๘.๖๐ ลานบาท ในป
๒๕๕๓ สําหรับในป ๒๕๕๔ มีการสงออกโคเนื้อปริมาณ ๑๒๑,๗๗๘ ตัว มูลคา ๙๙๘.๐๔ ลานบาท และเพิ่มขึ้น
ในป ๒๕๕๕ ที่มีการสงออกโคมีชีวิต ๑๔๗,๐๐๐ ตัว มูลคา ๑๔,๐๐๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๗๑ และ
๔๐.๒๗ ตามลําดับ ประเทศเพื่อนบานยังคงมีความตองการโคเนื้อ จากไทย แมวาราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงขึ้น
แตการสงออกโคมีชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพจากตางประเทศปละ
ประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน ทําใหสูญเสียเงินตราออกไปตางประเทศ ปละประมาณ ๖๒๐ ลานบาท
สถานการณโคเนื้อมีชีวิตราคาตกต่ําตั้งแตป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เนื่องจากกระแสการปนราคา
โคเนื้อ และเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกันรายได เชน ขาว ออย มัน
สําปะหลัง หรือปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสูง เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน ทําใหขาดพื้นที่เลี้ยงโค

๒
เนื้อ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเลิกเลี้ยงโคและขายโคทิ้ง ทําใหโคเนื้อถูกสงเขาโรงฆาสัตว
และถูกสงออกไปจําหนายตางประเทศเปนจํานวนมากทําใหแมโคพันธุเนื้อถูกทําลายอยางรวดเร็ว ปริมาณโค
เนื้อเพศเมียลดลงอยางรุนแรง จากโคเนื้อเพศเมียวัยเจริญพันธุที่ใหลูกไดจํานวน ๓.๒๕ ลานตัวในป ๒๕๕๐
เหลือเพียง จํานวน ๑.๕๙ ลานตัว ในป ๒๕๕๔ คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ ๓๓,๔๐๐ ลานบาท
การสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อที่ผานมายังประสบปญหาเนื่องจากนโยบายในการ
สงเสริมและพัฒนาโคเนื้อขาดความตอเนื่อง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ดานการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได
๑) ดานการผลิตโคเนื้อ
จํ า นวนโคเนื้ อ จากสถิ ติ ก รมปศุ สั ต ว ป ๒๕๕๖ มี เ กษตรกรเลี้ ย งโคเนื้ อ จํ า นวน
๗๖๘,๘๓๔ ราย จํานวนโคเนื้อ ๔,๕๓๐,๙๑๕ ตัว ซึ่งถือวาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๔ มีเกษตรกรเลี้ยง
โคเนื้อ ๑,๐๓๕,๐๗๒ ราย จํานวนโคเนื้อ ๖,๕๘๓,๑๐๖ ตัว เฉลี่ยมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและจํานวนโคเนื้อลดลง
รอยละ ๓๔.๖ และ ๓๑.๒ จากป ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ ตามลําดับ
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเลี้ ย งโคเนื้ อ มากที่ สุ ด จากสถิ ติ ก รมปศุ สั ต ว ป ๒๕๕๖ ได แ ก 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) จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมาก
ที่สุด ไดแก นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ สกลนคร และรอยเอ็ด ตามลําดับ
๒) ดานการแปรรูป
(๑) มีโรงฆาโค-กระบือ ทั้งหมดที่เปดทําการฆาโค กระบือ จํานวน ๘๔๖ แหง แยกเปน
โรงฆาเฉพาะโค และกระบือ ๕๔๔ แหง เปนโรงฆาโค กระบือ และสุกร รวม ๓๐๒ แหง ซึ่งเปนโรงฆาขนาดใหญที่ได
มาตรฐานการสงออกจํานวน ๒ แหง เปนโรงฆาที่ขึ้นทะเบียน 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
จัดซื้อขายในตลาดนัด
(๒) ตลาดเนื้อโค
ราคาเนื้อโค ซึ่งจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับคุณภาพของเนื้อโค กลาวคือ เนื้อโค
ที่มีคุณภาพสูงจะมีราคาสูงกวาเนื้อโคคุณภาพทั่วไป เนื้อโคคุณภาพสูงหมายถึงเนื้อโคที่เนนความนุม ความชุมฉ่ํา
และมีไขมันแทรกในกลามเนื้อเปนสําคัญ เนื้อโคที่มีคุณภาพสูงจะไดจากโคที่มาจากโคที่มีระบบการเลี้ยงดูและมี
ปจจัยที่เกี่ยวของทําใหเนื้อโคมีคุณภาพสูง

๓
ปริมาณการบริโภคเนื้อโค ปริมาณการบริโภคของประเทศไทย จะหามาไดจาก
ขอมูลจํานวนโคที่เขาโรงฆา น้ําหนักซากโค ซึ่งมีปริมาณ รอยละ ๕๐-๕๘ ของน้ําหนักโคมีชีวิต ปริมาณเนื้อแดง
(เนื้อเซาะ) ที่ไดจากการชําแหละตัดแตงจะเทากับ รอยละ ๘๐-๘๕ ของน้ําหนักซาก (รอยละ ๔๐-๔๖ ของ
น้ําหนักโคมีชีวิต) ทั้งนี้เปอรเซ็นตซากและเปอรเซ็นตเนื้อแดงที่ไดจากการตัดแตงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ประเภทของโคที่เขาฆา ดังนั้นเมื่อทราบปริมาณเนื้อแดงที่ผลิตไดทั้งป ก็ยอมคํานวณหาปริมาณการบริโภคเนื้อ
โคได แตเนื่องจากประเทศไทยมีโรงฆาที่ไมถูกตองตามกฎหมายอยูมาก ประกอบกับจํานวนโคที่แจงอนุญาตฆา
หรือมีใบอาชญาบัตรการฆานอยกวาที่ถูกฆาจริง จากรายงานของกรมปศุสัตวในป ๒๕๕๖ มีจํานวนโคเนื้อที่ขอ
อนุญาตฆา ๕๓๐,๗๐๑ ตัว คาดวามีการฆาจริงประมาณ ๘๔๒,๙๑๑ ตัว ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ จาก
รายงานของกรมปศุสัตวในป ๒๕๕๔ พบวามีจํานวนโคเนื้อที่ขออนุญาตฆา ๖๒๐,๒๔๕ ตัว คาดวามีการฆาจริง
ประมาณ ๙๙๒,๗๒๓ ตัว ประมาณการวาจะผลิตเนื้อโคไดทั้งหมด ๑๔๒,๙๕๒ ตัน (ผลิตเนื้อได ๑๔๔ กก./ตัว)
ในป ๒๕๕๕ มีการนําเขาโคเนื้อและผลิตภัณฑจากตางประเทศจํานวน ๑๐,๘๑๘.๙๓ ตัน สงออกไปตางประเทศ
จํา นวน ๗,๖๕๘.๗๓ ตั น เหลื อ อยู ใ นประเทศ ๓,๑๖๐.๒ ตั น โดยประมาณการแยกเป น ตลาดระดั บ ล า ง
ประมาณรอยละ ๕๓.๕ ตลาดระดับกลาง ประมาณรอยละ ๔๔.๒ และตลาดระดับสูงประมาณรอยละ ๒.๓
เฉลี่ยคนไทยบริโภคเนื้อโค ๒.๘ กก./คน/ป ซึ่งถือวามีปริมาณการบริโภคนอยมาก สาเหตุที่เปนเชนนี้ อาจ
เนื่องมาจากประเทศไทยมีเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ เชน ปลา ไก สุกร ใหเลือกบริโภคได และราคาไมแพง หรืออาจ
เปนเพราะความเชื่อเรื่องศาสนา
จากการศึกษาการบริโภคเนื้อโค แบงเปน ๓ ระดับ คือ ตลาดระดับลาง ผูบริโภค
คือ ผูที่ซื้อเนื้อจากเขียงเนื้อในตลาดสดทั่วไปและโรงงานทําลูกชิ้น ตลาดระดับกลาง ผูบริโภค คือ ผูที่ซื้อเนื้อ
จากตลาดสดขนาดใหญ เชน ตลาดองคกรเพื่อเกษตรกร (อตก.) จนถึงหางสรรสินคา (Supermarket หรือ
Modern Trade) และตลาดระดับสูง ผูบริโภค คือ ผูที่ซื้อเนื้อซึ่งเนนความนุมของเนื้อเปนสําคัญ เพื่อนําไป
ทําอาหารประเภทสเต็ก ผูบริโภคมีตั้งแตคนไทยที่รูจักวิธีประกอบอาหารจากเนื้อแบบตะวันตก คนตางชาติที่อยู
ในประเทศไทย โรงแรม ภัตตาคาร รานสเต็ก หางสรรสินคาชั้นนํา
(๓) ตลาดผลิตภัณฑจากโคเนื้อ เนื้อโคใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ไดแก ลูกชิ้น ไสกรอก
ชนิดตางๆ และเนื้อกระปอง (Can Beef) สวนหนังโค ภายในประเทศผลิตไดปละ ๔๕,๐๐๐ ตัน หรือรอยละ
๓๐ ของประมาณความตองการใชหนังของประทศซึ่งยังไมพอเพียง และสวนกระดูกและเขา เปนผลพลอยได
จากการฆาสัตว กระดูกจะใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑ เชน กระดูกแตก เจลาติน อาหารสัตว ปุย
สวนเขาใชในกลุมงานฝมือ ตกแตงบาน หวี กระดุม เปนตน
ตลาดการคาระหวางประเทศ
(๑) ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ การนําเขาโคมีชีวิตของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๕๘.๔๗ ตอ
ป โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศเมียนมาร ป ๒๕๕๕ การนําเขาโคมีชีวิตมีปริมาณ ๗๑,๑๔๐ ตัว มูลคา ๓๐๕
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๔ ซึ่งนําเขาปริมาณ ๔๖,๑๐๗ ตัว มูลคา ๒๐๕.๐๓ ลานบาท รอยละ ๕๔.๒๙ และ
๔๘.๗๘ ตามลําดับ ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ปริมาณการนําเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
๖๔.๓๓ ตอป โดยสวนใหญเปนการนําเขาเนื้อโคจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย สวน
ผลิตภัณฑนําเขาจากประเทศอินเดีย นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ป ๒๕๕๕ การนําเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑมี

๔
ปริมาณ ๑๑,๔๗๐ ตัน มูลคา ๑,๗๐๕ ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซึ่งนําเขาปริมาณ ๗๖๒๖.๓๗ ตัน มูลคา
๑,๐๗๘.๖๘ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐.๔๐ และ ๕๘.๐๖ ตามลําดับ การนําเขาเนื้อโคคุณภาพจาก
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา แตมีการนําเขาเนื้อโคที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ ๔๐ จาก ประเทศ
อินเดีย ซึ่งคาดวาจะเปนการนําเขาเพื่อสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานตอไป
(๒) ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ การสงออกโคมีชีวิตของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๘.๒๓ ตอป
โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย และ สปป. ลาว ป ๒๕๕๕ การสงออกโคมีชีวิต มี
ปริมาณ ๑๔๗,๐๐๐ ตัว มูลคา ๑,๔๐๐ ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซึ่งสงออกปริมาณ ๑๒๑,๗๗๘ ตัว มูลคา
๙๙๘.๐๔ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๗๑ และ ๔๐.๒๗ ตามลําดับ ประเทศเพื่อนบานยังคงมีความตองการโค
เนื้อจากไทยแมวาราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงขึ้น แตการสงออกโคมีชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้น ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ปริมาณ
การสงออกเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑.๘๙ เทาตอป เนื่องจากยังคงมีความตองการเนื้อโค
จากประเทศเพื่อนบานมากขึ้น ป ๒๕๕๕ การสงออก เนื้อโคและผลิตภัณฑมีปริมาณ ๖๔๓๐ ตัน มูลคา ๖๖๕
ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซึ่งสงออกปริมาณ ๔,๔๖๔ ตัน มูลคา ๓๘๑ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๔๔.๐๔ และ
๗๔.๕๔ ตามลําดับ เนื่องจากมีการสงออกเนื้อโค สวนใหญสงไปยัง สปป. ลาว เพิ่มขึ้น
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแลวในอดีต ชองวางการวิจัย และประเด็นที่สําคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานดานการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได ที่เปนที่ตองการของประเทศ
จะเห็นไดวาการดําเนินการดานโคเนื้อ หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง คือ กรมปศุสัตว ซึ่ง
ขอมูลตางๆ มีจํานวนมาก แตสําหรับประเด็นที่ตองการเพิ่มเติมดานการวิจัย คือ
๑) การวิจัยดานสายพันธุโคเนื้อ ซึ่งยังขาดสายพันธุโคที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๒) การวิจัยดานการแปรรูปเนื้อและหนัง กระดูก เพื่อทําผลิตภัณฑใหมๆ
๓) การวิจัยดานระบบและกลไกการตลาดทั้งในและตางประเทศ
๔) การวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ
๕) การวิจัยดานอาหารและพืชอาหารสัตว
๖) การวิจัยเรื่องโรค และวิธีควบคุมโรคระบาดสัตว
๑.๔ ผู มีสว นได สวนเสี ย และจุ ด แข็ งจุด ออนในประเด็ น การพัฒ นาและการวิจั ยดา นการ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได ที่เปนที่ตองการของประเทศ
๑) ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว กระทรวง
พาณิชย สถาบันการศึกษา
๒) จุดแข็งจุดออนในประเด็นในการพัฒนาและวิจัยดานการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและรายได
จุดแข็ง
(๑) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยใชแรงงานในครัวเรือนใน
การเลี้ยงโค ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา

๕
(๒) มี แ หล ง อาหารหยาบที่ มี ป ริ ม าณมากและราคาถู ก และมี ผ ลพลอยได จ าก
การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก ขาวฟาง ตนและเปลือกขาวโพด เปลือกสับปะรด ตนถั่ว
หลังการเก็บเกี่ยว เศษเหลือจากโรงงานผลไมกระปอง ประเภทอื่นสามารถใชเปนอาหารเลี้ยงโคเนื้อ ทําให
ตนทุนการผลิตต่ํา
(๓) ปลอดจากโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE)
(๔) มีระบบการเลี้ยงที่สอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกรเพื่อผลิตเนื้อโคใหตรงกับ
ความตองการของตลาด เชน เกษตรกรที่ยากจน จะเลี้ยงโคดวยหญาธรรมชาติ เพื่อใหไดน้ําหนักสําหรับเขาขุน
หรือเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบปลอยแทะเล็มตามทุงหญาสาธารณะ กลุมที่มีทุนพอสมควรก็จะเลี้ยงโคมัน ซึ่งใช
ระยะเวลาสั้น สวนกลุมที่มีเงินทุนหรือมีระบบสหกรณก็สามารถเลี้ยงโคขุนคุณภาพได
(๕) มีหนวยงานที่มีศักยภาพในการทําการศึกษาดานการผลิตสัตว ดานอาหารสัตว
ดานการปองกันกําจัดโรคระบาดสัตว ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสัตว กระจายอยูทั่วประเทศ
จุดออน
(๑) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุมาก มีการศึกษานอย
การยอมรับความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเปนไปไดชา
(๒) ผู เ ลี้ ย งเป น เกษตรกรรายย อ ยรวมกลุม ทํ า ให ย ากต อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
ปริมาณการผลิต ขากการสรางเครือขายเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด
(๓) มีปญหาโรคปาก และเทาเปอยระบาดอยูในประเทศ ทําใหมีขอจํากัดการสงโค
มีชีวิตและเนื้อโคไปขายตางประเทศ
(๔) มีการใชพื้นที่ การเกษตรยังไมเหมาะสม ขาดแคลนพื้น ที่ที่มีระบบชลประทาน
สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว ทําใหมีพืชอาหารสัตวไมเพียงพอในการเลี้ยงโคเนื้อ
(๕) การเลี้ยงโคเนื้อตองลงทุนสูงผลตอบแทนในระยะเวลานาน และขาดแหลงเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา
(๖) โคเพศเมียถูกทําลาย ทําใหขาดแมโคพื้นฐานในการผลิตโคเนื้อ
(๗) การซื้อขายโคและเนื้อโคยังไมมีมาตรฐานทั้งในดานคุณภาพและราคา ยังไมมีการ
จัดแบงเกรดคุณภาพเนื้อโค
(๘) โรงฆาสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน
(๙) วัคซีนสําหรับปองกันโรคระบาดไมเพียงพอ เชน วัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย
โรคไขสามวัน โรคคอบวม โรคแทงติดตอ
(๑๐) ระเบียบขอบังคับวาดวยการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวยังไมเอื้ออํานวยความ
สะดวกตอระบบการตลาด
(๑๑) ผูประกอบการขาดความรูในดานการจัดการหลังการฆา เชน การเก็บรักษา การ
ตัดแตงแยกชิ้นสวนตามการใชประโยชน การบมเนื้อ
(๑๒) การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑยังมีนอย สวนใหญทําลูกชิ้น หรือนิยมบริโภคในรูปเนื้อสด
(๑๓) ขาดการประชาสัมพันธการสรางคานิยมในการบริโภคเนื้อโคที่ผลิตในประเทศ

๖
๑.๕ นโยบายและยุ ทธศาสตรซึ่ง เปน ที่ม าของยุทธศาสตรการวิจัย รายประเด็น ด า นการ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดที่เปนที่ตองการของประเทศ
๑) สอดคล อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลในเรื่ อ งนโยบายสร า งรายได เรื่ อ งเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
กระบวนการผลิ ตด า นปศุ สั ตว ให ไดมาตรฐานปลอดภัยเปน มิตรกับ สิ่งแวดลอม เพีย งพอกับ ความตองการ
ภายในประเทศและสงออก เพิ่มสมรรถนะการควบคุม ปองกัน วินิจฉัย และบําบัดโรคติดตอระหวางสัตวสูคน
การพัฒนาเทคโนโลยีดานชีวภัณฑสัตวและการตรวจสอบคุณภาพ
๒) สอดคล องกั บ นโยบายและยุท ธศาสตร การวิจั ย ของชาติ ฉบับ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) ในยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๒ การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดานกล
ยุทธการวิจัยที่ ๑ สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งตนเอง
ของสินคาเกษตร ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตวเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการ
พึ่งตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตวปก และแพะ
๒. วิสัยทัศนการวิจัย
การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อใหมีผลผลิตและรายไดเพิ่มมากขึ้น
๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ สนับสนุนองคกรใหมีความเขมแข็ง
๓.๒ ใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องโคเนื้อมากขึ้น
๓.๓ สรางความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
๔. ยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย ๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ การวิจัยดานการตลาด
กลยุทธที่ ๑ การใหความรูในการบริโภคเนื้อโคและระบบการผลิตโคเนื้อ
กลยุทธที่ ๒ การรักษาตลาดเดิมที่มีอยูแลว สรางตลาดเนื้อโคของประเทศไทยที่มีความชัดเจน
มากขึ้น
กลยุทธที่ ๓ การสรางมาตรฐานเนื้อโคเพื่อการคา
กลยุทธที่ ๔ การศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาดในรูปแบบตางๆ
กลยุทธที่ ๕ การศึกษาตนทุนการผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑแปรรูป
0

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

๗
ยุทธศาสตรที่ ๒ การวิจัยดานการผลิต
กลยุทธที่ ๑ การเพิ่มจํานวนแมพันธุโคเนื้อ
กลยุทธที่ ๒ การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อสูเกษตรกร
กลยุทธที่ ๓ การสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อรักษาโคเนื้อแมพันธุดีไวขยายพันธุ
กลยุทธที่ ๔ การทดสอบพันธุและกระจายพันธุโคเนื้อที่เหมาะสมกับประเทศไทย ควรเนนการ
พัฒนาโคเนื้อที่เหมะสม (ตอยอดพันธุโคเนื้อที่มีอยูแลวในขณะนี้) ในการผลิตเนื้อโคคุณภาพ
กลยุทธที่ ๕ การผลิตโคเนื้อคุณภาพควรสนับสนุนงานวิจัยที่นําเอาโคนมเพศผูหรือแมโคนมคัด
ทิ้งมาใชในการผลิตเนื้อโคคุณภาพ สนับสนุนงานวิจัยการผลิตเนื้อโคคุณภาพและเนื้อโคเพื่อสุขภาพ
กลยุทธที่ ๖ การผลิ ตอาหารสัตว พัน ธุพืชอาหารสัตว และการใชอาหารสัตว และเผยแพรสู
เกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิต
กลยุทธที่ ๗ การศึกษาวิจัยการแปรรูปเนื้อ และผลิตภัณฑจากโค
กลยุทธที่ ๘ การเพิ่มประสิทธิภาพการใหผลผลิตโคเนื้อแบบบูรณาการ
กลยุทธที่ ๙ การวิ จั ย ควบคุ มปองกัน โรคระบาดจากโคเนื้ อ ที่มีค วามเหมาะสมกับ พื้ น ที่และ
ประเทศเพื่อนบานประกอบดวยเพราะโรคสามารถระบาดขามประเทศได
กลยุทธที่ ๑๐ วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพและการผลิตวัคซีนที่สําคัญ เชน โรคปากและเทาเปอย
โรคคอบวม โรคแทงติดตอ เปนตน
กลยุทธที่ ๑๑ สนั บ สนุ น การวิ จั ย /ภาษี ของอุ ป กรณ / เครื่ อ งมื อ /เครื่ อ งจั ก ร ที่ นํ า มาใช ใ น
อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงอุปกรณ/เครื่องจักรเหลานี้ไดงายขึ้น
กลยุทธที่ ๑๒ การสงเสริมมาตรฐานการผลิตตลอดหวงโซ เชน มาตรฐานฟารม GMP โรงฆา เปนตน
กลยุทธที่ ๑๓ ควรศึกษาในประเด็นพฤติกรรมผูบริโภคทั้งในและตางประเทศเพื่อตอบสนองความ
ตองการใหมากที่สุด
กลยุทธที่ ๑๔ การศึกษาสถานภาพของโคเนื้อในประเทศไทย
กลยุทธที่ ๑๕ การวิจัยเชิงระบบการผลิตโคเนื้อรายยอย ในรูปกลุม เชื่อมโยงระบบการสหกรณ
และเชื่อมโยงระบบการตลาด
ยุทธศาสตรที่ ๓ การวิจัยดานการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ ๑ การศึกษากฎหมายที่เอื้อรองรับการเลี้ยงโคเนื้อ
กลยุทธที่ ๒ การสราง NID ของโคเนื้อในระบบโคขุนเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ
กลยุทธที่ ๓ จัดตั้งสมาคมโคเนื้อหรือสหกรณโคเนื้อใหเขมแข็งโดยใหมีสหกรณสมาคมโคเนื้อใน
ทุกภาคของประเทศ
กลยุทธที่ ๔ ศึกษาวิจัยวิธีการเลี้ยงแบบใหมใชพื้นที่นอย สําหรับแกปญหาพื้นที่เลี้ยงไมเพียงพอ
กลยุทธที่ ๕ การจัดตั้งกองทุนตออาชีพกรเลี้ยงโคเนื้อพรอมกับกฎหรือระเบียบที่ทําใหเขาแหลง
ทุนและหลักประกัน
กลยุทธที่ ๖ การวิจัยเชิงขอมูลเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดทําฐานขอมูล/การ
จัดการฟารมโคเนื้อ เพื่อตรวจสอบยอนกลับและเปนขอมูล back up ตัวผลิตภัณฑเนื้อ

๘
๕. เปาประสงคของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย
๕.๑ ใหองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อมีความเขมแข็งมากขึ้น
๕.๒ มีจํานวนแมพันธุโค เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑ ตอป
๖. ผลผลิตและผลลัพธ ตัวชี้วัดเปาหมาย
ตัวชี้วัด
- จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไดอยางยั่งยืน
- ปริมาณการสงออกโคเนื้อมีปริมาณมากขึ้นและไดมาตรฐาน
- ปริมาณการนําเขาโคเนื้อมากขึ้น
เปาหมาย
- ใหองคกรที่เกี่ยวของกับโคเนื้อ มีความเขมแข็งมากขึ้น
- มีจํานวนแมพันธุโค เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑
๗. หนวยงานหลักและเครือขายที่สําคัญที่เกี่ยวของ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว
- เครือขายโคเนื้อ สหกรณผูเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน บริษัทเอกชน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๘. ปจจัยแหงความสําเร็จของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย
๘.๑ ความรวมมือทุกภาคสวนทั้งเครือขายในสวนภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง
๘.๒ นโยบายของภาครัฐที่เนนเฉพาะโคเนื้อโดยตรง ทําใหตอบสนองกลุมเกษตรกรไดตรงจุด
๙. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย
การรวมคิดยุทธศาสตรการวิจัยตั้งแตเริ่มแรกจากผูที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวน (หนวยงานราชการ
เอกชน สมาคม และเกษตรกร) และเมื่อไดทราบปญหาที่แทจริงก็นํายุทธศาสตรการวิจัยลงสูภูมิภาคตางๆ เพื่อ
ใชในการขับเคลื่อนใหเกิดเปนรูปธรรม
๑๐. แนวทางการติดตามและประเมินผล
ใชการติดตามประเมินผลโดยผาน วช. ภูมิภาคตางๆ เพื่อไดเขาถึงกลุมเกษตรกรจริงๆ

๙

สรุปยุทธศาสตรการวิจัยการพัฒนาโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได

วิสัยทัศน/วิจัย
การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อใหมี
ผลผลิตและรายไดเพิ่มมากขึ้น

พันธกิจ
1. สนับสนุนองคกรใหมีความเขมแข็ง
2. ใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องโคเนื้อ
มากขึ้น
3. สรางความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ

เปาหมาย
1. ใหองคกรที่เกี่ยวของกับโคเนื้อ มีความ
เขมแข็งมากขึ้น
2. ใหองคกรที่เกี่ยวของกับโคเนื้อ มีความ
เขมแข็งมากขึ้น
3. มีจํานวนแมพันธุโค เพิ่มขึ้นไมนอ ยกวา
รอยละ 1

การวิจัยดานการตลาด

การวิจัยดานการผลิต

การวิจัยดานการบริหารจัดการ

- การใหความรูในการบริโภคเนื้อโค
และระบบการผลิตโคเนื้อ
- การรั ก ษาตลาดเดิ ม ที่ มี อ ยู แ ล ว
สรางตลาดเนื้อโคของประเทศไทย
ที่มีความชัดเจนมากขึ้น
- การสร า งมาตรฐานเนื้ อ โคเพื่ อ
การคา
- การศึ ก ษาวิ จั ย ระบบและกลไก
การตลาดในรูปแบบตางๆ
- การศึก ษาตนทุ นการผลิต เนื้ อโค
และผลิตภัณฑแปรรูป

- การเพิ่มจํานวนแมพันธุโคเนื้อ
- การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโค
เนื้อสูเกษตรกร
- การสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อรักษาโค
เนื้อแมพันธุดีไวขยายพันธุ
- การทดสอบพันธุและกระจายพันธุโคเนื้อ
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
- การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
- การผลิตอาหารสัตว พันธุพืชอาหารสัตว
และการใช อ าหารสั ต ว และเผยแพร สู
เกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิต
- การศึ ก ษาวิ จั ย การแปรรู ป เนื้ อ และ
ผลิตภัณฑจากโค
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใหผลผลิตโค
เนื้อแบบบูรณาการ
- การวิจัยควบคุมปองกันโรคระบาดจากโค
เนื้อ

- การศึกษากฎหมายที่เอื้อรองรับการ
เลี้ยงโคเนื้อ
- การสราง NID ของโคเนื้อในระบบโค
ขุนเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ

