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ยุทธศาสตร์โคเนื้อภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2556 - 2560 
โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญอาชีพหนึ่ง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร   ใน
อดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แรงงานท าการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งาน
หมดอายุจึงปลดจ าหน่ายเป็นโคเนื้อ ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายเป็น
โคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโค ทั้งนี้เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมขึ้นทั้งจากความต้องการของประชากรใน
ประเทศเอง และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ลักษณะการเลี้ยง
จะเป็นการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว และมีรูปแบบเป็นฟาร์มมากขึ้น  ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อ และเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังว่าจะให้การ
เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย  จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา 
เชียงราย แพร่ และน่าน   จากสถิติปศุสัตว์ปี 2555 พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  มีโคเนื้อจ านวน  649,110 ตัว  
เกษตรกร  70,444 ราย เฉลี่ยเลี้ยงรายละ  9.21 ตัว  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย (ดังตารางที่ 1)  
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังประสบปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ ขาดความรู้ในด้านการจัดการการเลี้ยงดูโคเนื้อ  ขาด
แคลนพืชอาหารสัตว์ ท าให้โคได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ การปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ทั่วถึง  พบโรคระบาดสัตว์ใน
พ้ืนที ่เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพยาธิ เป็นผลท าให้การผลิตโคเนื้อยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ปี 2554 (ตัว) 

จังหวัด โคพื้นเมือง/ โคพันธุ/์ โคขุน รวมโคเนื้อ จ านวน เฉลี่ยต่อ 
 ลูกผสมพื้นเมือง ลูกผสมโคพันธุ ์  ทั้งหมด เกษตรกร ครัวเรือน 

เชียงใหม่ 154,459 22,096 1,691 178,246 19,183 9.29 

ล าพูน 38,114 8,348 195 46,657 3,814 12.23 

ล าปาง 110,642 28,365 814 139,821 13,141 10.64 

แม่ฮ่องสอน 48,987 1,322 172 50,481 6,641 7.60 

พะเยา   49,759 
 

  12,700 
 

   221 
 

  62,680 
 

 6,308 
 

9.94 

เชียงราย   58,756 
 

  13,326 
 

   397 
 

  72,479 
 

 9,281 
 

7.81 

แพร่   19,990 
 

  14,001 
 

   271 
 

  34,262 
 

 2,948 
 

11.62 

น่าน   55,672 
 

    8,577 
 

   235 
 

  64,484 
 

 9,128 
 

7.06 

รวมทั้งสิ้น 536,379 108,735 3,996 649.110 70,444 9.21 
 

จากการเกิดสถานการณ์โคเนื้อมีชีวิตราคาตกต่ าตั้งแต่ปี 2550-2552    เนื่องจากกระแสการปั่นราคา
โคเนื้อ  เช่น พันธุ์บราห์มันแดง พันธุ์ฮินดูบราซิล ฯลฯ  ซื้อมาในราคาแพง แต่เลี้ยงแล้วขายต่อไปไม่ได้ราคา  
ท าให้เกษตรกรขาดทุน  ประกอบกับเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกัน
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รายได ้เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลังหรือปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสูง เช่น ยางพารา ฯลฯ   ท าให้ขาด
พ้ืนที่เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเลิกเลี้ยงโค และขายโคท้ิง ท าให้แม่โคเนื้อถูกส่ง
เข้าโรงฆ่าสัตว์ และถูกส่งออกไปจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ท าให้แม่พันธุ์โคเนื้อถูกท าลายอย่างรวดเร็ว ปริมาณ
โคเนื้อเพศเมียลดลงอย่างรุนแรง  จากเดิมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนมีจ านวนโคเนื้อ ในปี 2550 จ านวน 
951,752 ตัว  ในป ี 2554 มีโคเนื้อจ านวน 649,110 ตัว  ลงเหลือ 302,642 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 37.79 
เช่นเดียวกับจ านวนเกษตรกรในปี 2550 มีจ านวน 102,395 ราย ในปี 2554  มีจ านวน  70,444 ราย ลดลง 
31,951 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 31.20  (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนเปรียบเทียบโคเนื้อปี 2550 และปี 2554 

จังหวัด โคเนื้อ ปี 2550 โคเนื้อ ปี 2554 
 จ านวนโคเนื้อ 

 (ตัว) 
จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
จ านวนโคเนื้อ 

(ตัว) 
จ านวนเกษตรกร

(ราย) 
เชียงใหม่ 184,191 25,385 178,246 19,183 
ล าพูน 49,657 5,684 46,657 3,814 
ล าปาง 228,737 18,845 139,821 13,141 

แม่ฮ่องสอน 42,312 5,779 50,481 6,641 
รวมทั้งสิ้น 504,897 55,693 415,205 42,779 

พะเยา  123,870   9,609      62,680 
 

        6,308 
 

เชียงราย 160,487 18,451      72,479 
 

        9,281 
 

แพร่ 74,304  5,311      34,262 
 

        2,948 
 

น่าน 88,194  13,331      64,484 
 

        9,128 
 

รวมทั้งสิ้น 951,752 102,395 649,110 70,444 
 

การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อที่ผ่านมา      ยังประสบปัญหาเนื่องจากนโยบายในการส่งเสริม
และพัฒนาโคเนื้อขาดความต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไป ท าให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
ของเกษตรกรขาดความมั่นคงและยั่งยืน  

 
2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ด้านการผลิตโคเนื้อ 

1. จ านวนโคเนื้อ 
 สถิติจ านวนประชากรสัตว์ของจังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจ านวนโคเนื้อจ านวน    
649.110 ตัว ในจ านวนนี้เป็นโคพันธุ์ลูกผสม จ านวน 108,735 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงโคพันธุ์และโคพันธุ์ลูกผสมมาก
ได้แก่ จังหวัดล าปาง  เชียงใหม่  แพร่  เชียงรายและจังหวัดพะเยา ดังตารางที่ 1 
 
           2. ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบ่งเป็น  2 ระบบได้แก่  

         (1) ระบบการเลี้ยงเชิงธุรกิจ (โคขุน)  เป็นการเลี้ยงตามหลักวิชาการ  มีการลงทุนสูง 
จ าเป็นต้องวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สูง คุ้มค่ากับการลงทุน  ตั้งแต่การสร้าง
โรงเรือน คอกคัดแปลงหญ้า โรงผสมอาหารสัตว์  รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ จากสถิติกรม
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ปศุสัตว์ ปี 2554 มีเกษตรกรเลี้ยงโคขุนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   โคขุน 3,996 ตัว จังหวัดที่เลี้ยง
โคขุนมาก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดล าปาง 

         (2)  ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก  เป็นระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปลูกหญ้าเลี้ยงโค และ
เลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ   เป็นระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบพ้ืนบ้านที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน 
เนื่องจากพ้ืนที่ที่เป็นทุ่งหญ้าในความครอบครองของเกษตรกรมีน้อย  ดังนั้นเกษตรกรจึงต้อนโคออกไปหาหญ้า
หรือที่มีพืชอาหารโค เช่น ริมถนน ทุ่งหญ้าสาธารณะ ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรแล้ว   ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ในพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบนมีการเลี้ยง
ประเภทนี้มาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่สูง  มักเลี้ยงปล่อยในบริเวณทุ่งหญ้าเชิงเขา   
                   (3) จ านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ  ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน มีฟาร์มโคเนื้อทั้งหมด 547 ฟาร์ม  ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 17 ฟาร์ม คือ ที่จังหวัด
พะเยา 6 ฟาร์ม แพร่ 6 ฟาร์ม น่าน 3 ฟาร์ม เชียงราย 1 ฟาร์ม และล าปาง 1 ฟาร์ม  ส่วนที่เหลือยังไม่ผ่านการ
รับรอง  เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  (ดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนฟาร์มในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการน าเข้า – ส่งออกสัตว์ 
              การน าเข้า – ส่งออกโคเนื้อออกนอกพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   พบว่า ปี 2554 มีการ
ส่งออกโคเนื้อออกนอกพ้ืนที่  31,744 ตัว  ซากโคเนื้อ 1,765,575 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าการน าเข้าโคเนื้อ 
20,174 ตัว   ซากโคเนื้อ 1,255,684 กิโลกรัม   (ดังตารางที่ 4) 
             ส่วนในปี 2555 มีการน าเข้าโคเนื้อจากนอกพ้ืนที่  45,550 ตัว  ซากโคเนื้อ 1,246,711 กิโลกรัม ซึ่ง
มากกว่าการส่งออกโคเนื้อออกนอกพ้ืนที่ 36,469 ตัว   ซากโคเนื้อ 618,153 กิโลกรัม   เนื่องจากมีความ
ต้องการบริโภคในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน (ดังตารางที่ 5) 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน รวม 

*จ านวนฟาร์ม
ทั้งหมด 

184 50 10 50 50 1360 53 64 547 

**จ านวนฟาร์ม 
ที่ผ่านมาตรฐาน 

0 1 0 1 6 6 3 0 17 

คิดเป็น% 0 2.0 0 2.0 12.0 0.44 5.66 0 3.11 
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ตารางที่ 4  แสดงจ านวนสัตวผ์่านด่านกักสัตว์ภายในประเทศ ปี 2554 (ด่านฯ แพร่ , ด่านฯ ล าปาง) 

 
ตารางที่ 5  แสดงจ านวนสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์ภายในประเทศ ปี 2555  (ด่านฯ แพร่ , ด่านฯ ล าปาง) 

หมายเหตุ NA* ด่านฯ ล าปางไม่มีข้อมูลโคนม 
 
              การน าเข้าและส่งออกนอกราชอาณาจักร ปี 2554  ในพ้ืนที่ภาคเหนือ มีการน าเข้าโค จ านวน 
37,175 ตัว  และส่งออกนอกราชอาณาจักรเพียง 105 ตัว  สว่นในปี 2555 มีการน าเข้าโคเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะผ่านด่านฯ ตาก รวมจ านวน 63,371 ตัว  ส่วนการส่งออกโคมีเพียง 92 ตัว  ส่วนใหญ่ที่ส่งออกมาก
จะมีเฉพาะกระบือ ที่ส่งออกมาถึง 8,050 ตัว ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากประเทศจีนมีความต้องการ
บริโภคเนื้อโคและกระบือเพ่ิมมากขึ้น   (ดังตารางที่ 6- 8)  โดยเฉพาะเนื้อกระบือ ในปี 2555 มีการน าผ่านแดน
สู่ประเทศจีน  มากถึง 33,739,530 ก.ก.  
 
ตารางที่ 6  แสดงจ านวนสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ปี 2554 (ด่านฯ เชียงราย,ด่านฯ แม่ฮ่องสอน,  
                ด่านฯ ตาก) 

ชนิดสัตว ์ การน าเข้า รวม การน าออก รวม 
ด่านฯ แพร่ ด่านฯ ล าปาง ด่านฯ แพร่ ด่านฯ ล าปาง 

โคเนื้อ (ตัว) 5,961 14,213 20,174 19,744 12,000 31,744 
ซากโคเนื้อ (ก.ก.) 898,850 356,834 1,255,684 625,379 1,140,196 1,765,575 
โคนม (ตัว) - 19,596 19,596 - - - 
กระบือ (ตัว) 38,204 11,135 49,339 112 656 768 
ซากกระบือ (ก.ก.) 6,838,162 219,515 6,846,383 219,515 942,600 1,162,115 

ชนิดสัตว ์ การน าเข้า รวม การน าออก รวม 
ด่านฯ แพร่ ด่านฯ ล าปาง ด่านฯ แพร่ ด่านฯ ล าปาง 

โคเนื้อ (ตัว) 7,043 38,507 45,550 18,178 18,291 36,469 
ซากโคเนื้อ (ก.ก.) 993,587 253,124 1,246,711 551,705 66,448 618,153 
โคนม (ตัว) 302 NA* 302 - NA* - 
กระบือ (ตัว) 34,661 7,701 42,362 160 1,268 1,428 
ซากกระบือ (ก.ก.) 19,177,507 2,000 19,179,507 1,436,587 7,300 1,443,887 

ชนิดสัตว ์ การน าเข้าราชอาณาจักร  
รวม 

การน าออกราชอาณาจักร  
รวม ด่านฯ

เชียงราย 
ด่านฯ

แม่ฮ่องสอน ด่านฯตาก 
ด่านฯ

เชียงราย 
ด่านฯ

แม่ฮ่องสอน 
ด่านฯ
ตาก 

โคเนื้อ (ตัว) 56 2,484 37,175 39,175 105 - - 105 
ซากโคเนื้อ(ก.ก.) - - - - - - - - 
โคนม (ตัว) - - - - - - - - 
กระบือ (ตัว) 234 3,740 14,821 18,795 155 - - 155 
ซากกระบือ(ก.ก.) - - - - - - - - 
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวนสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ปี 2555 (ด่านฯ เชียงราย,ด่านฯ แม่ฮ่องสอน,  
                ด่านฯ ตาก) 

 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนสรุปซากโค-กระบือผ่านแดน ด่านกักสัตว์เชียงราย ปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการแปรรูป 
 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน    มีโรงฆ่าโค-กระบือ ทั้งหมด  48 แห่ง   เป็นโรงฆ่าสัตว์เฉพาะ
โค กระบือ  14  แห่ง  คือ โรงฆ่านอร์ทเทิรน์ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง   โรงฆ่านายประยูร จังหวัดล าปาง 
1 แห่ง   โรงฆ่าเทศบาลเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 โรง  โรงฆ่าเทศบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง และโรง
ฆ่าโค-กระบือ ขนาดเล็กของจังหวัดแพร่อีก  10 โรง  นอกจากนั้นเป็นโรงฆ่าโค กระบือ และสุกร รวม 34  แห่ง 
ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน (ดังตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2  (ข้อมูล 20 กันยายน 2555) 

ชนิด เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน รวม 

สุกร 15 13 6 14 15 4 - 3 70 

โค- กระบือ 1 1 1 - 11 - - - 14 

สุกร,โค-
กระบือ 2 1 13 - 1 3 8 6 34 

สัตว์ปีก 6 - - 3 - 2 - - 11 

รวม 24 15 20 17 27 9 8 9 129 

ชนิดสัตว ์ การน าเข้าราชอาณาจักร  
รวม 

การน าออกราชอาณาจักร  
รวม ด่านฯ

เชียงราย 
ด่านฯ

แม่ฮ่องสอน ด่านฯตาก 
ด่านฯ

เชียงราย 
ด่านฯ

แม่ฮ่องสอน 
ด่านฯ
ตาก 

โคเนื้อ (ตัว) 848 4,223 58,300 63,371 92 - - 92 
ซากโคเนื้อ(ก.ก.) - - - - - - - - 
โคนม (ตัว) - - - - - - - - 
กระบือ (ตัว) 4,692 5,831 18,170 28,693 8,050 - -  
ซากกระบือ(ก.ก.) - - -  - - - - 

ชนิดสัตว ์ น าผ่านแดน ปี 2554 
ซากโคเนื้อ(ก.ก.) 1,097,503 
ซากกระบือ(ก.ก.) 33,739,530 
ซากสุกร (ก.ก.) 611,465 
ซากสัตว์ปีก 6,017,895 
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ด้านการตลาดโคเนื้อ 
 ตลาดโคเนื้อแบ่งได้เป็น 3 ตลาด  ได้แก่ ตลาดโคมีชีวิต  เชน่ ตลาดนัดค้าสัตว์รวมทั้งสิ้น  7 แห่ง  คือ
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  2 แห่ง   (กาดทุ่งฟ้าบด , กาดสันทรายแม่ย่อย)   ล าพูน 1 แห่ง (กาดเวียงหนองล่อง)  
และล าปาง 1 แห่ง (กาดเกาะคา)  พะเยา  1  แห่ง (กาดท่าวังทอง)  เชียงราย  2  แห่ง  (กาดแม่ลาว, กาด
บ้านต้า)  ตลาดเนื้อโค  มีตลาดสด  และ Meat Shop  ส่วนผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค  มีตลาดผลิตภัณฑ์  ส่วนใหญ่
เป็นการแปรรูปเป็นลูกชิ้น  เนื้อตากแห้ง และไส้กรอกชนิดต่าง ๆ   
 

ด้านการบริโภคโคเนื้อ 
            จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์พบว่าคนไทยมีการบริโภคเนื้อโค  เฉลี่ยคนละ 2.28 กิโลกรัม/คน/ปี ซ่ึง ถือ
ว่าปริมาณการบริโภคน้อยมากเม่ือเทียบประเทศตะวันตก    สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ประเทศไทยมี
เนื้อชนิดอื่นๆ เช่น ปลา ไก่ สุกร ให้เลือกบริโภคได้ และราคาไม่แพง หรืออาจเป็นเพราะความเชื่อเรื่องศาสนา 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาโคเนื้อ 
 (1) ด้านความรู้ของเกษตรกร   เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม  
มีการศึกษาน้อย ท าให้การจัดการเลี้ยงดู และการป้องกันโรคไม่ได้มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นไป
อย่างช้าๆ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
          (2) ด้านการปรับปรุงพันธุ์   การผสมเทียมและการใช้พ่อพันธุ์ดีผสมพันธุ์ ยังไม่ทั่วถึง 
 (3) มีการฆ่าโคเพศเมียและแม่โคอุ้มท้อง ท าให้แม่พันธุ์ลดลง 
 (4) ด้านพืชอาหารสัตว์  ขาดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
 (5) ปัญหาด้านป้องกันโรค มีโรคระบาดในพ้ืนที่ 
          (6) เกษตรกรไม่ปรับปรุงให้เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน       
 (7) ปัญหาด้านเงินทุน  เกษตรกรขาดแคลนแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
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การวิเคราะห์ SWOT Analyses โคเนื้อ 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

จุดแข็ง 
1.สายพันธุ์เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะภาคเหนือมีภูมิอากาศหนาวเย็น  เหมาะสมกับ

การเลี้ยงโคสายพันธุ์ต่างประเทศ   รวมทั้งพันธุ์โคพ้ืนเมืองมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
          2.มีองค์กรให้การสนับสนุนการผลิตโคเนื้อ ได้แก่ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นต้น 

3. มีระบบการเลี้ยงโคเนื้อที่สามารถพัฒนาให้มีระบบที่ครบวงจรได้  ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า  จนถึง
ปลายน้ า  คือมีการผลิตพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสมกับพ้ืนที่   มีตลาดนัดซื้อโคเนื้อจ านวนมาก   มีโรงฆ่าสัตว์และ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อในพ้ืนที่   มีช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านการ
จ าหน่ายภายในประเทศและเชื่อมโยงการจ าหน่ายไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศจีน 

 
จุดอ่อน 

1. ขาดแคลนแหล่งปลูกพืชอาหารสัตว์  ประกอบกับเกษตรกรไม่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อเลี้ยง 
โคเนื้อโดยตรง 
           2. ขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง  ท าให้ระบบการตลาดขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

3. เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  เนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงกว่า  ท าให้เกษตรกรขาดผู้สืบทอด
อาชีพการเลี้ยงโค 
            4. เกษตรกรยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการจัดการฟาร์มโคเนื้อ  ส่วนใหญ่ยังเลี้ยงปล่อยทุ่ง   
ยังไม่ได้มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
             5. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์  โดยเฉพาะโคเนื้อ  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนด 

โอกาส 
1. พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีจ านวน

เพ่ิมมากข้ึนทุกปี   ท าให้มีความต้องการบริโภคเนื้อโคจ านวนมาก  โดยเฉพาะเนื้อโคคุณภาพสูง   
2. พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนมีเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถเชื่อต่อไปยังประเทศจีนได้

ด้วย  และการเปิดตลาดการค้าเสรี  AEC   ท าให้เอ้ือต่อการขยายตลาดโคเนื้อ 
3. นโยบาย Food Safety  ของรัฐบาล  ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคเนื้อที่ปลอดภัย 

ภัยคุกคาม 
1. การซื้อขายโคยังไม่มีมาตรฐาน  มีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคา   
2. มีภัยธรรมชาติบ่อย ทั้งหนาวจัด  ฝนตกหนัก  ท าให้สัตว์เครียด  ป่วยตายจ านวนมาก 
3. มีโรคระบาดในพ้ืนที่  เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านเข้าออกพ้ืนที่  ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  การควบคุมโรคยังขาดประสิทธิภาพ 
4. การขยายพ้ืนที่ปลูกพืชทางเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา  พืชพลังงาน  ท าให้พื้นที่การเลี้ยงโคลดลง 
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ยุทธศาสตร์โคเนื้อ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 

วิสัยทัศน์ 
   “แหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน” 

1. พันธกิจ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด 
3. สร้างความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร   
4. พัฒนาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย 

 
2.วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร  
           2. เพ่ือเก็บรักษาและเพ่ิมจ านวนแม่โคเนื้อพันธุ์ดีไว้ผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี 
           3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
           4. เพ่ือให้ระบบการผลิตโคเนื้อมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 
 
3. เป้าหมาย 
            1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปีละ 700 ราย 
            2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บรักษาแม่โคเนื้อพันธุ์ดีไว้ผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี 
ปีละ 2,000 ตัว 
            3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ิมข้ึน  ปีละ 2,000  ตัว 
            4. มีจ านวนฟาร์มปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อเพ่ิมข้ึน ปีละ  7  ฟาร์ม 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างยั่งยืน 
2. ปริมาณการน าเข้าเนื้อโคและโคเนื้อจากต่างพ้ืนที่ลดลง 
3. ปริมาณการส่งออกเนื้อโคและโคเนื้อไปต่างพ้ืนที่หรือต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
4. จ านวนฟาร์มมาตรฐานโคเนื้อและโรงฆ่าโคได้รับการรับรองมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธก์ารด าเนินการขับเคลื่อน 
          เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่ม 1  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย 
ขาดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อค่อนข้างต่ า การ
ผลิตโคเนื้อ ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค  โดยเฉพาะเนื้อ โคคุณภาพ และพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพ
เพียงพอที่พัฒนาการผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดีป้อนให้กับผู้เลี้ยงโคขุนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เพื่อที่จะมีเนื้อโค
คุณภาพไว้บริโภคในพื้นที่  รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่รายได้เพ่ิมมากข้ึน และสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโค
เนื้อได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นจึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ รวม 3 ด้าน คือ 
 
5.1 แผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตโคเนื้อ   มีแผนงานโครงการ  ดังนี้ 
 
หลักการและเหตุผล : เนื่องจากพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นพ้ืนที่ที่มีวัตถุดิบอาหารหยาบไม่
เพียงพอ  เช่น   พืชอาหารสัตว์   มันส าปะหลัง  ฯลฯ  ประกอบกับพ้ืนที่มีแหล่งน้ าเพียงพอที่สามารถพัฒนา
แปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้    รวมทั้งเกษตรกรสามารถเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกโคพันธุ์ดี  เพ่ือส่งไป
เลี้ยงขุนขาย  ซึ่งตลาดมีความต้องการที่จะรับซื้อลูกโคไปเลี้ยงขุนขายจ านวนมาก ทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่    
โพนยางค า จ.สกลนคร    หนองสูง  จ.มุกดาหาร    ฟาร์มลุงเชาว์ จ.สุพรรณบุรี 
ก าแพงแสน จ.นครปฐม    ตากบีฟ  จ.ตาก    นอร์ทเทรินฟาร์ม จ.เชียงใหม่   ห้างฉัตรแรนช์ จ.ล าปาง 
การเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกโคพันธุ์ดีส่งตลาดดังกล่าว   มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า แต่เกษตรกรจะมีรายได้จาก
การขายลูกโคอายุหย่านม (7 เดือน)  ราคาตัวละ 15,000 บาท  นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงโคขุนป้อนสู่ตลาด
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท าให้เกษตรกรมีรายละเพ่ิมข้ึน ราคาโคขุนเฉลี่ยตัวละ 50,000 บาท
และระบบการเลี้ยงดังกล่าวจะสามารถพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มได้ด้วย   
ดังนั้นจึงได้ก าหนดโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพที่ปลอดภัยและยั่งยืน  โดยมีรายละเอียด
โครงการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้   
 
1.โครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี  
วัตถุประสงค์ :    1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร โดยวิธีการเหนี่ยวน าการเป็นสัด  
                     2. เพ่ือเก็บรักษาและเพ่ิมจ านวนแม่โคเนื้อพันธุ์ดีไว้ผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี 
                     3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
 
เป้าหมาย :        1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี  จ านวน 700 ราย  
                     2. ผสมเทียมโคเนื้อ โดยวิธีการเหนี่ยวน าการเป็นสัด  จ านวน 2,000 ราย  

   3. เกษตรกรได้จ าหน่ายลูกโคเนื้อพันธุ์ดี ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน จ านวน 1,400 ตัว 
 
แนวทางการด าเนินงาน :  

1.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแม่โค เกษตรกร  700 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพจาก
เกษตรกรทั้งหมด  8,254 ราย จ านวนแม่โคเป้าหมาย 2,000 ตัว/ปี  จากจ านวนแม่โคทั้งหมด 42,781ตัว 

2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงแม่โคผลิตลูก  
3.ก าหนดเป้าหมายและพ้ืนที่การด าเนินงาน 
4.ตรวจสุขภาพและความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์และติด NID  
5. อบรมให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมโคเพ่ือผสมเทียม และการจัดการด้านอาหารโค 
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6. สนับสนุนปัจจัยการผลิต พืชอาหารสัตว์ และวัคซีน เวชภัณฑ์ 
7.ผสมเทียมโดยวิธีเหนี่ยวน าการเป็นสัด เป้าหมาย 2,000 ตัว /ปี  
8.เกษตรกรเลี้ยงดูแม่โคและลูกเพ่ือเตรียมจ าหน่ายลูกโคอายุหย่านม (7 เดือน) 
9.ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
รวมงบประมาณ  7,410,700 บาท 

 
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนเพื่อบริโภคภายในกลุ่มจังหวัด 
  
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตเนื้อโคคุณภาพป้อนสู่ตลาดภายในกลุ่มจังหวัด 
                  2. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
 
เป้าหมาย :   1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุน  เป้าหมาย 280 ตัว  เกษตรกร  28 ราย 
                 2. จ าหน่ายลูกโคหย่านม  ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนของจังหวัดเชียงใหม่  

 
แนวทางการด าเนินงาน :  
                 1. เกษตรกรเลี้ยงโคขุนภายในกลุ่มจังหวัด  
                 2. เตรียมแปลงหญ้าให้เพียงพอในการเลี้ยงโคขุน   
                 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต พืชอาหารสัตว์ และวัคซีน เวชภัณฑ์ 
                 4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูงานการเลี้ยงและการให้อาหารโคขุน  
                 5. พิจารณาจ าหน่ายลูกโคหย่านมให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนของจังหวัดเชียงใหม่ 

 6. ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
                 รวมงบประมาณ 458,920 บาท 

 
 

3. โครงการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
  
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
                  2. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตดูงานด้านการมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
 
เป้าหมาย :   1. พัฒนาฟาร์มโคเนื้อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม  7 ฟาร์ม 
                 2. จัดตั้งแหล่งสาธิตดูงานมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 7 ฟาร์ม 

 
 

แนวทางการด าเนินงาน :  
                 1. ก าหนดเกษตรกรเป้าหมาย 70 คน คัดเลือกเกษตรกรผู้น าเพื่อพัฒนาฟาร์ม  7  ฟาร์ม ๆ ละ 
10 ตัว 
                 2. อบรมมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อแก่เกษตรกร  7 ราย (งบปกต)ิ 
                 3. ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรในการปรับปรุงฟาร์มโคเนื้อให้เข้าสู่
มาตรฐาน   
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4. เกษตรกรท าบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
5. เกษตรกรยื่นขอการรับรองมาตรฐานผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
6. คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฟาร์มโคเนื้อ 
7. ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 

                รวมงบประมาณ 385,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้ง 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8,254,620 บาท ต่อปี  

 
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
              1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเนื้อเพ่ือผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี มีรายได้จากการจ าหน่ายลูกโคขุนหย่านม  
จ านวน 1,400 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท  คิดเป็นเงินรวม 21,000,000 บาท  
              2. เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงขุนโคเนื้อ  จ านวน 280 ตัว ราคาตัวละ 50,000 บาท  คิดเป็น
เงินรวม 14,000,000 บาท 
              2. เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถจัดการฟาร์มโคเนื้อ จ านวน 700 ราย 
              3. มีแหล่งดูงานฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ  ที่เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
 
 


