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ยุทธศาสตร์โคเนื้อภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2560 – 2564  
โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญอาชีพหนึ่ง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร       
ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แรงงานท าการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้
งานหมดอายุจึงปลดจ าหน่ายเป็นโคเนื้อ ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย
เป็นโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโค ทั้งนี้เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมขึ้นทั้งจากความต้องการของประชากร
ในประเทศเอง และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ลักษณะการ
เลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว และมีรูปแบบเป็นฟาร์มมากข้ึน  ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีนโยบาย
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังว่าจะให้
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย  จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา 
เชียงราย แพร่ และน่าน   จากสถิติปศุสัตว์ปี 2561 พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  มีโคเนื้อจ านวน  490,525 ตัว  
เกษตรกร  50,367ราย เฉลี่ยเลี้ยงรายละ  9.7 ตัว  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย (ดังตารางที่ 1)  เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อยังประสบปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ ขาดความรู้ในด้านการจัดการการเลี้ยงดูโคเนื้อ  ขาดแคลนพืช
อาหารสัตว์ ท าให้โคได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ การปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ทั่วถึง  พบโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที ่ เช่น 
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพยาธิ เป็นผลท าให้การผลิตโคเนื้อยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ปี 2561 (ตัว) 

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

เชียงใหม่ 119,759 11,707 1,083 132,549 12,064 10.9 

ล าพูน 25,227 5,232 189 30,648 2,154 14.2 

ล าปาง 68,924 53,983 117 123,024 11,498 10.6 

แม่ฮ่องสอน 58,981 570 167 59,718 5,967 10.0 

พะเยา 11,398 26,285 507 38,190 3,975 9.6 

เชียงราย 18,849 18,338 164 37,351 5,026 7.4 

แพร่ 9,377 5,033 135 23,708 2,101 11.2 

น่าน 30,851 14,343 143 45,337 7,582 5.9 

รวมทั้งสิ้น 343,366 144,654 2,505 490,525 50,367 9.7 
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2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ด้านการผลิตโคเนื้อ 

1. จ านวนโคเนื้อ 
 สถิติจ านวนประชากรสัตว์ของจังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2561 มีจ านวนโคเนื้อ
จ านวนโคเนื้อจ านวน  490,525 ตัว ในจ านวนนี้เป็นโคพันธุ์ลูกผสม จ านวน 144,654 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงโคพันธุ์
และโคพันธุ์ลูกผสมมากได้แก่ จังหวัดล าปาง  จังหวัดพะเยา เชียงราย ดังตารางที่ 1 
 
           2. ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบ่งเป็น  2 ระบบได้แก่  

         (1) ระบบการเลี้ยงเชิงธุรกิจ (โคขุน)  เป็นการเลี้ยงตามหลักวิชาการ  มีการลงทุนสูง 
จ าเป็นต้องวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สูง คุ้มค่ากับการลงทุน  ตั้งแต่การสร้าง
โรงเรือน คอกคัดแปลงหญ้า โรงผสมอาหารสัตว์  รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ จากสถิติกรม
ปศุสัตว์ ปี 2561 มีเกษตรกรเลี้ยงโคขุนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   โคขุน 2,505 ตัว จังหวัดที่เลี้ยง
โคขุนมาก ได้แก ่จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดพะเยา 

         (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 828 ฟาร์ม  ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 34 ฟาร์ม คือ ที่จังหวัด
พะเยา 15 ฟาร์ม เชียงราย 14 ฟาร์ม เชียงใหม่ 2 ฟาร์ม แพร่ 1 ฟาร์ม น่าน 1 ฟารม์ ล าพูน 1 ฟาร์มและ
ล าปาง 1 ฟาร์ม  ส่วนที่เหลือยังไม่ผ่านการรับรอง  เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
(ดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนฟาร์มในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
 

จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน รวม 
*จ านวนฟาร์ม

ทั้งหมด 
2 235 1 2 30 522 5 31 828 

**จ านวนฟาร์ม 
ที่ผ่านมาตรฐาน 

2 14 1 - 15 1 1 - 34 

คิดเป็น % 100 5.95 100 - 26.9 0.18 20 - 4.18 
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ด้านการแปรรูป 
 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  มีโรงฆ่าเฉพาะโค-กระบือ ทั้งหมด  34 แห่ง (ดังตารางที่ 9) 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2   

จังหวัด 
ชนิดสัตว์ 

รวมท้ังหมด 
สุกร 

โค-
กระบือ 

สุกร โค-
กระบือ ไก่ ไก่-เป็ด 

โค-กระบือ-
แพะ 

โค-กระบือ-
แพะ-แกะ 

เชียงใหม ่ 26 12 1 11 0 2 1 53 
เชียงราย 21 2 1 4 0 0 1 29 

ล าพูน 15 0 0 4 0 0 0 19 
ล าปาง 15 8 8 3 0 0 0 34 

พะเยา 1 0 9 0 0 0 0 10 
แพร่ 20 12 0 1 0 0 0 33 
น่าน 7 0 4 5 1 0 0 17 

แม่ฮ่องสอน 6 0 5 0 1 0 2 14 
รวม 111 34 28 28 2 2 4 209 

 

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  ซ่ึงถือ
ว่าปริมาณการบริโภคน้อยมากเม่ือเทียบประเทศตะวันตก    สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ประเทศไทย  
มีเนือ้ชนิดอื่นๆ เช่น ปลา ไก่ สุกร ให้เลือกบริโภคได้และราคาไม่แพง หรืออาจเป็นเพราะความเชื่อเรื่องศาสนา 
 

ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาโคเนื้อ 
 (1) ด้านความรู้ของเกษตรกร   เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม  
มีการศึกษาน้อย ท าให้การจัดการเลี้ยงดู และการป้องกันโรคไม่ได้มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นไป
อย่างช้าๆ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
          (2) ด้านการปรับปรุงพันธุ์   การผสมเทียมและการใช้พ่อพันธุ์ดีผสมพันธุ์ ยังไม่ทั่วถึง 
 (3) ด้านพืชอาหารสัตว์  ขาดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
 (4) ปัญหาด้านป้องกันโรค มีโรคระบาดในพ้ืนที่ 
           (5) 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. มีระบบการเลี้ยงโคเนื้อทีส่ามารถพัฒนาให้มีระบบที่ครบวงจรได้  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. นโยบายโคเนื้อสร้างชาติ (ล้านละร้อย) ท าให้มีเกษตรกรสนใจเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมมากข้ึน 

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

ต่างประเทศ  การควบคุมโรคยังขาดประสิทธิภา 
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ยุทธศาสตร์โคเนือ้ จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
วสัิยทัศน์ 

“เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อใหเ้พียงพอต่อความต้องการของตลาด” 
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 500 ราย 
            2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บรักษาแม่โคเนื้อพันธุ์ดีไว้ผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี 
ปีละ 2,500 ตัว 
            3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ิมข้ึน  ปีละ 2,500  ตัว 
            4. มีจ านวนฟาร์มปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อเพ่ิมข้ึน ปีละ 5 % 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

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

 
 
 
 


