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คํานํา 

  ตามที่กรมปศุสัตวไดมีนโยบายในการบริหารเชิงยุทธศาสตรรายชนิดสัตวทั้งระบบ และไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรรายชนิดสัตว เพื่อวิเคราะห กําหนด วิสัยทัศน ตลอดจนการบริหารเชิงยุทธศาสตร

ของแตละชนิดสัตวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว  ทั้งนี้  เพื่อนําไปสูการ

ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการขั้นตอนตางๆ 

  สํานักงานปศุสัตวเขต 2  ไดจัดทําแผนพัฒนาดานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 2  พ.ศ. 2564 - 2568 

โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน  ทั้งภาครัฐ  สถาบันการศึกษา  ภาคเอกชน  ผูประกอบการและเกษตรกร  

โดยผานความเห็นชอบของผูบริหารสํานักงานปศุสตัวเขต 2 เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการ

เลี้ยงสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 2  จํานวน 5 ชนิดสัตว ประกอบดวย โคเนื้อ  โคนม  กระบือ  ไกพื้นเมือง  แพะ-แกะ   

โดยหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาดานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 2 พ.ศ. 2564 - 2568 เลมนี้  จะเปน

ประโยชนตอบุคลากรของสํานักงานปศุสัตวเขต 2 และผูสนใจ  นําไปใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา      

ปศุสัตวของเกษตรกรใหเกิดการพัฒนาการผลิตปศุสัตวทั้งเชิงรับและเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมุงหวังให

เกษตรกรยึดหลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวไดอยางยั่งยืน 

 

สํานักงานปศุสัตวเขต 2 

สิงหาคม 2563 
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สว่นยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุตัว์  สาํนกังานปศสุตัว์เขต2 

สวนที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาดานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 2 พ.ศ.2564 - 2568 จัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานราชการ

ของสํานักงานปศุสัตวเขต 2 ภายใตสังกัดกรมปศุสัตวมีการทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีแบบแผนและกรอบใน

การดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมขององคกรในการมุงสูความเปนสากล  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” เนน “คนเปนศูนยกลางแหงการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนาตลอดหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain)” เสริมสรางศักยภาพของการแขงขันในเวทีการคาโลก ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทํา

แผนพัฒนาดานปศุสัตวฉบับนี้  จึงอาศัยแนวนโยบายแหงรัฐบาลไทย ยุทธศาสตรระดับชาติที่เกี่ยวของ สถานการณ

ของโลก สถานการณของประเทศไทย  การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 

Community : AEC) และยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของกรมปศุสัตว ผนวกเขากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี

ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม ดวยการทบทวนปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับ

สํานักงานปศุสัตวเขต 2 

 2. การวิเคราะห SWOT ของพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตวเขต 2 เพื่อประเมินหาจุดแข็ง/จุดออน/โอกาส/อุปสรรค 

 3. การกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตรรายชนิดสัตวสํานักงานปศุสัตว

เขต 2  พ.ศ.2564 - 2568 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห SWOT พรอมทั้งกิจกรรมและแผนงานรองรับยุทธศาสตร 

 4. ยกรางแผนพัฒนาดานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 2 พ.ศ.2564 - 2568 

 5. การขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาดานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 2 พ.ศ.2564 - 2568 จาก

คณะทํางาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 2  

 6. การกําหนดแผนงาน/โครงการที่ตองดําเนินการ ตามลําดับความเรงดวนของการบริหารแผนงานโดยยึด

ความตองการของเกษตรกรในพื้นท่ีเปนหลักสําคัญ 

 7. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาดานปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 2 

พ.ศ.2564 - 2568 

ลักษณะสําคัญ 

 1. มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย ภายใตการดําเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว เพื่อเปนรากฐานสําคัญใน

การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรของสํานักงานปศุสัตวเขต 2  และเกษตรกรรายยอย 

 2. มุงเนนการสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ดวยศักยภาพการผลักดันของสํานักงานปศุสัตวเขต 2  

ตลอดจนมุงเชื่อมโยงการเรียนรู และความสัมพันธตลอดทั้งคลัสเตอร (Cluster) การปศุสัตวไทย  โดยใช

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ขาราชการ บนฐานประเด็นการพัฒนาองคการอยาง

ยั่งยืน 

 3. เปนแผนพัฒนาแบบองครวม เนนการพัฒนาบนฐานการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรค 

โอกาส ศักยภาพและความพรอมของสํานักงานปศุสัตวเขต 2  โดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัต ิ
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สว่นยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุตัว์  สาํนกังานปศสุตัว์เขต2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 

 1. สํานักงานปศุสัตวเขต 2 มีความพรอมตอการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่เขต 2 

 2. พื้นที่ภาคตะวันออกเปนพื้นที่สําคัญทางการตลาดดานปศุสัตว ประชากรมีกําลังในการซื้อเนื่องจากมี

แหลงทองเท่ียว และโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก ทําใหความตองการบริโภคสินคาปศุสัตวสูง 

 3. มีชุดเฉพาะกิจอยูใกลพรอมเรียกใชดานกฎหมาย 

4. บุคลากรมีความรูเฉพาะทางสูง พรอมใหคําแนะนําชวยเหลือเกษตรกร 

5. การตรวจวินิจฉัยโรคทําไดรวดเร็ว 

6. การรวมกลุมเกษตรกรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาดานปศุสัตวไดอยางรวดเร็ว 

7. ผูประกอบการ และเกษตรกรรายใหญ มีการปรับระบบการเลี้ยงเขาสูระบบมาตรฐานฟารม 

8. มีการควบคุม เฝาระวังโรคระบาดสัตวอยางเขมงวด 

จุดออน (Weak)  

1. ทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานมีจํากัด เชน บุคคล เวชภัณฑ ยานพาหนะ 

2. ขาดโรงพยาบาลสัตวที่รักษาสัตวใหญ 

3. เกษตรกรรายยอยยังขาดความเขมแข็ง 

4. เกษตรกรยังขาดแคลนเสบียงอาหารสัตว 

โอกาส (Opportunity) 

 1. สินคาปศุสัตวมีความตองการในระดับโลก 

 2. ตลาดสินคาปศุสัตวทั่วประเทศ 

 3. รัฐบาลมีนโยบายสรางและพัฒนาเครือขายเกษตรกรใหเขมแข็ง 

 4. เทคโนโลยีทางการตลาดที่กาวหนา 

 5. ผูบริโภคมีความตองการอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

อุปสรรค (Threat) 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 

 2. ผูบริหารในระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาสินคาดานปศุสัตว เนน

ใหความสําคัญกับเกษตรดานผลไม 

 3. ภาวะทางเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา เนื่องจากสถานการณ COVID - 19 

 4. การจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) ทําใหเกษตรกรรายยอยตองเผชิญกับปญหาการนําเขาจากตางประเทศที่

ไหลเขามาพรอมกับเงื่อนไขการลดภาษี และทําใหเกษตรกรรายยอยตองเผชิญกับปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา  

วิสัยทัศน 

 “เปนแหลงการผลิตสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอตอการบริโภคและแขงขันได” 
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สว่นยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุตัว์  สาํนกังานปศสุตัว์เขต2 

พันธกิจ 

 1. วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3. ยกระดับพื้นที่เปนเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย เพื่อการสงออก และปองกันกําจัดโรคระบาดอ่ืน 
 4. กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายหลัก 

 1. ยกระดับความเขมแข็งในการผลิตและการสงออกสินคาปศุสัตว 

 2. สงเสริมการผลิตสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐานเพื่อสรางรายไดท่ีมั่นคง 

 3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนกําลังสําคัญในการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ 

 1. สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตปศุสัตวใหไดมาตรฐาน (ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

การขนสง) และเชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม (ตลาดคูคา ตลาดออฟไลนและออนไลน) 

 2. การสงเสริมสุขภาพสัตวและการควบคุมปองกันโรค 

 3. การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑปศุสัตว สรางมูลคาเพิ่มผานการแปรรูปผลิตภัณฑสัตว สรางสรรค

มูลคาใหกับผลิตภัณฑสัตว 

 4. สงเสริมความเขมแข็งในการบริหารจัดการของเกษตรกรรายยอย กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ

เครือขายเกษตรกร 

 5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสงเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร 

 6. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม 

คานิยมองคกร 

“สามคัค ีมจีิตบริการ ทํางานเปนทมี” 
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1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 สํานักงานปศุสัตวเขต 2  ตั้งอยูเลขที่ 

ฉะเชิงเทรา  โดยรับผิดชอบหนวยงานตางๆ ของกรมปศุสัตวที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ 

จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และสมุทรปราการ โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

 ทิศเหนือ  ติดตอกับสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย

 ทิศใต  ติดตอกับทะเลอาวไทย

 ทิศตะวันออก ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา

 ทิศตะวันตก ติดตอกับกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

ภาพที่ 1 แสดงจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวเขต 

2. ประชากร 

 ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 256

ที ่ จังหวัด 

รวม 
1 ฉะเชิงเทรา 
2 ชลบุรี 
3 จันทบุรี 
4 ระยอง 
5 ตราด 
6 นครนายก 
7 ปราจีนบุรี 
8 สระแกว 
9 สมุทรปราการ 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2561 

 

สว่นยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุตัว์  สาํนกังานปศสุตัว์เขต2

ขอมูลพื้นฐาน 

ตั้งอยูเลขที่ 59  ถนนสุขเกษม  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง

โดยรับผิดชอบหนวยงานตางๆ ของกรมปศุสัตวที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

บุรี ระยอง ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และสมุทรปราการ โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ติดตอกับสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย 

ติดตอกับทะเลอาวไทย 

ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

ติดตอกับกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 

 
แสดงจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวเขต 

2561 จังหวัดในพื้นท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 2 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 

จํานวนคน จํานวนบาน 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
6,382,613 3,318,241 40,506.590

715,009 297,362 5,351.000
1,535,445 1,016,806 4,363.000

536,496 235,252 6,338.000
723,316 473,597 3,552.000
229,914 105,231 2,819.000
260,093 97,550 2,122.000
491,640 208,248 7,762.360
564,092 208,813 7,195.140

1,326,608 675,382 1,004.090

    4 

2 

เกษม  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัด

จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

บุรี ระยอง ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และสมุทรปราการ โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

แสดงจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวเขต 2 

มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,382,613 คน 

 
ความหนาแนน 
(คน/ตร.กม.) 

506.590  
000 133.622 
000 351.924 
000 84.648 
000 203.636 
000 81.559 
000 122.570 
360 63.336 
140 78.399 
090 1,321.204 
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3. ขอมูลจํานวนปศุสัตวและจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตวของประเทศ แยกเปนรายเขต ป 2562 

เขต    
ปศุสัตว 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวนปศสุัตว (ตัว) 

โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก เปด แพะ แกะ 

 ยอดรวม 3,037,476 5,871,807 666,311 1,226,785 11,289,185 455,637,640 31,086,208 832,533 70,089 

เขต 1 124,605 153,562 190,725 29,381 923,678 99,866,876 6,192,789 104,069 6,510 

เขต 2  119,098 130,707 38,394 44,541 1,609,076 85,225,194 3,869,030 18,855 3,303 

เขต 3 745,408 1,670,035 146,086 501,123 1,154,814 74,484,375 3,802,851 70,050 2,676 

เขต 4 685,802 1,219,468 56,167 380,258 1,063,823 27,429,700 3,062,517 26,439 1,134 

เขต 5 384,188 513,175 83,192 143,237 1,195,617 24,568,986 381,730 10,109 1,228 

เขต 6 327,987 478,309 6,694 87,862 960,047 35,960,572 3,350,245 65,193 7,554 

เขต 7 145,622 796,424 140,512 12,387 3,109,626 71,847,559 6,850,148 160,844 21,719 

เขต 8 283,898 532,176 4,421 16,055 1,090,963 27,108,741 1,816,976 126,016 1,609 

เขต 9 220,868 377,951 120 11,941 181,541 9,145,637 1,759,922 250,958 24,356 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 

 

 

 ในป 2562 มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทัว่ประเทศ จํานวน 3,037,476 ราย ซึ่งสวนใหญอยูในพ้ืนที่เขต 3 จํานวน 

745,408 ราย (รอยละ 24.54) รองลงมาคือเขต 4 จํานวน 685,802 ราย (รอยละ 22.58) และเขต 5 จํานวน 

384,188 ราย (รอยละ 12.65) ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 

124,605 119,098

745,408
685,802

384,188
327,987

145,622

283,898
220,868

0

100,000
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนเกษตรกรของประเทศ จําแนกตามพื้นที่ปศุสัตวเขต ป 2562
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงจํานวนปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 2 และปศุสัตวของประเทศ ป 2562 

ชนิดสัตว 
ปศุสัตวเขต 2 ประเทศ 

จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

รอยละ 
จํานวนสัตว 

(ตัว) 
รอยละ 

จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

จํานวนสัตว 
(ตัว) 

โคเนื้อ 12,576 1.44 130,707 2.23 871,508 5,871,807 

โคนม 897 4.76 38,394 5.76 18,850 666,311 

กระบือ 3,626 1.66 44,541 3.63 218,257 1,226,785 

สุกร 2,816 1.50 1,609,076 14.25 187,272 11,289,185 

ไก 108,655 4.06 85,225,194 18.70 2,677,202 455,637,640 

เปด 11,979 2.70 3,869,030 12.45 444,232 31,086,208 

แพะ 680 1.03 18,855 2.26 65,850 832,533 

แกะ 140 2.11 3,303 4.71 6,632 70,089 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 

 ในป 2562 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในระดับประเทศในพื้นที่ปศุสัตวเขต 2 สัดสวนของเกษตรกรผูเลี้ยง

สัตว พบวา มีสัดสวนของจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมากที่สุดคิดเปนรอยละ 4.76 รองลงมาคือเกษตรกรผูเลี้ยงไก

คิดเปนรอยละ 4.06 และเกษตรกรผูเลี้ยงเปดคิดเปนรอยละ 2.70 โดยในสัดสวนของจํานวนสัตว มีจํานวนไกมาก

ที่สุดคิดเปนรอยละ 18.70 รองลงมาคือสุกรคิดเปนรอยละ 14.25 และเปดคิดเปนรอยละ 12.45  รายละเอียดตาม

ตารางที่ 2 
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สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว พ.ศ.2564 - 2568 

 

ยุทธศาสตรโคเนื้อ พ.ศ.2564 – 2568 

 หลักการและเหตุผล 

  ในระยะที่ผานมาเกิดปญหาที่เปนผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในหลายดาน เชน ขาดแคลนแม
พันธุโคเนื้อ ขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว ความผันผวนของราคาซื้อขายโคเนื้อ และขาดแหลงเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ 
รวมทั้งมีการนําเขาเนื้อโคที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรหลายรายตัดสินใจเลิกเลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกรรายใหมก็ไมกลาที่จะ
เริ่มตนการเลี้ยงโคเนื้อ สงผลใหจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และปริมาณโคเนื้อลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
ปญหาการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงผสมในอาหารสัตว  ซึ่งทําลายสุขภาพผูบริโภค และทําลายความเชื่อมั่นตลาด
สงออก จึงจําเปนตองเรงแกปญหา และยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อใหมีรายไดที่มั่นคง และสรางความมั่งคั่งอยาง
ยั่งยืนในสาขาปศุสัตว ดวยความภาคภูมิใจในอาชีพ 

  พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 13,184 ราย มีโคเนื้อจํานวน 140,986 ตัว สวน
ใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีรูปแบบการเลี้ยงแบบฟารมขนาดเล็ก มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 11 ตัว นิยมเลี้ยงโคเนื้อ
พันธุลูกผสมบราหมัน และลูกผสมชารโรเลส  จังหวัดที่เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด คือ จังหวัดสระแกว จํานวน 63,623 ตัว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 18,170 ตัว จังหวัดระยอง จํานวน 16,761 ตัว และจังหวัดชลบุรี จํานวน 16,565 ตัว 
ตามลําดับ (ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ  2563)  โดยเลี้ยง
โคเนื้อเพ่ือผลิตลูกจําหนายใหกับผูเลี้ยงโคขุน และจําหนายใหโรงฆาสัตว  ทั้งนี้ เพราะความตองการบริโภคเนื้อสัตว
เพิ่มขึ้น ทั้งจากความตองการของประชากรในประเทศเอง และนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตลอดจนความตองการ
ของตลาดตางประเทศ รูปแบบการเลี้ยงจะพัฒนาเปนแบบฟารมขนาดใหญมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบาย
สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  โดยหวังวาจะใหการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพที่ทํารายไดใหเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ   

  จากขอมูลขางตน สํานักงานปศุสัตวเขต 2 ไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ โดย
เนนไปที่จังหวัดระยอง จังหวัดสระแกว และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม เปน
พื้นที่ดอน ไมมีน้ําทวมขัง สามารถจัดหาหญาหรืออาหารหยาบอื่นๆ ใหกินไดอยางเพียงพอตลอดทั้งป  และมีตลาด
รองรับที่ชัดเจน 

 ขอมูลพื้นฐาน 
  1. ขอมูลจํานวนโคเนื้อและเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ  
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรและโคเนื้อรายจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 2 ป 2562 
 

จังหวัด 

โคพื้นเมือง โคพันธุและโคลูกผสม โคขุน รวม 

ผู (ตัว) 

เมีย (ตัว) 
จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

ผู (ตัว) 

เมีย (ตัว) 
จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) แรกเกิด

ถึงโคสาว 
ตั้งทอง

แรกขึ้นไป 
แรกเกิดถึง

โคสาว 
ตั้งทองแรก

ขึ้นไป 

รวมเขต 2 22,102 28,856 17,068 6,737 6,737 14,721 25,103 17,807 57,631 6,515 5,050 283 130,707 12,576 

สมุทรปราการ 27 45 27 11 11 45 61 17 123 13 - - 222 24 

ชลบุรี 1,356 1,691 1,702 351 351 1,730 2,774 4,420 8,924 681 1,635 38 15,308 1,030 

ระยอง 2,235 931 1,196 634 634 3,330 3,261 2,141 8,732 822 2,759 195 15,853 1,508 

จันทบุร ี 178 288 216 122 122 205 314 296 815 135 26 3 1,523 247 

ตราด 61 110 149 38 38 314 267 516 1,097 152 196 6 1,613 187 

ฉะเชิงเทรา 1,736 2,099 1,601 579 579 3,920 4,872 4,050 12,842 1,514 122 12 18,400 2,055 

ปราจีนบุรี 3,554 4,392 1,585 934 934 746 1,027 891 2,664 256 176 5 12,371 1,161 

นครนายก 1,323 2,031 1,463 451 451 1,392 1,711 1,711 4,844 470 77 6 9,738 915 

สระแกว 11,632 17,269 9,129 3,617 3,617 3,039 3,765 3,765 17,590 2,472 59 18 55,679 5,449 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว  
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  จากตารางที่ 3 พบวามีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่เขต 2 มีจํานวน 12,576 ราย โคเนื้อ 130,707 
ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ 11,501 ราย โคเนื้อ 134,382 ตัว มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.35 แตจํานวนโคเนื้อลดลงรอยละ 2.73 แยกออกเปนโคพื้นเมือง 68,026 ตัว (52.04%) โคพันธุ 
และโคลูกผสม 57,631 ตัว (44.09%) โคขุน 5,050 ตัว (3.86%) โดยมีเพศเมีย 88,834 ตัว (67.96%) เปนแมโค
ทองแรกขึ้นไป จํานวน 34,876 ตัว (26.68%) คาดวาผลิตลูกโคไดประมาณ 48,858 ตัว (55%) และจังหวัดที่มีการ
เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด ไดแก จังหวัดสระแกว  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  ชลบุรี  ตามลําดับ 
  2. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จากสถิติกรมปศุสัตว เขต 2 มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน  2,598 ไร  
และพ้ืนที่ทุงหญาสาธารณะ จํานวน 7,714 ไร รวม 10,312 ไร 
  3. ระบบการเลี้ยงโคเนื้อ แบงเปน 2 ระบบ ดังนี้ 
   3.1 ระบบการเลี้ยงโคขุน เปนการเลี้ยงโคเนื้อตามหลักวิชาการ มีการลงทุนสูง จําเปนตอง
วางแผนการผลิตอยางเปนระบบ เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงคุมคากับการลงทุน ตั้งแตการสรางโรงเรือน คอกคัด แปลง
หญา โรงผสมอาหารสัตว รวมทั้งมีการจัดการดานอาหารและสุขภาพ จากสถิติกรมปศุสัตวป 2562 มีเกษตรกรเลี้ยง
โคขุนจํานวน 283 ราย จํานวนโค 5,050 ตัว เฉลี่ยเลี้ยงโคขุนรายละ 18 ตัว 
   3.2 ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูก ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปลูกหญาเลี้ยงโคและเลี้ยงปลอย
ตามทุงหญาธรรมชาติเปนระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบพ้ืนบานที่ถือปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่อง  เนื่องจากพื้นที่ที่เปนทุง
หญาในความครอบครองของเกษตรกรมีนอย ดังนั้นเกษตรกรมักจะตอนโคออกไปหาหญาที่มีพืชเปนอาหารโคทั่วไป 
เชน ตามริมถนน พื้นที่ทุงหญาสาธารณะ ปาสาธารณะทั่วไปรอบๆ หมูบาน ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่
เก็บเก่ียวพืชผลแลว เชน ในทุงนา เปนตน ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปลอยตามทุงหญาธรรมชาติเปนระบบการเลี้ยง
สวนใหญของประเทศ ประเทศไทยมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูก จํานวน 935,977 ราย จํานวนโค 5,707,043 
ตัว และในพื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกจํานวน 21,236 ราย จํานวนโคเนื้อ 125,657 ตัว 
คิดเปนรอยละ 2.27 และ 2.2 ของการเลี้ยงโคเนื้อทั้งประเทศ ตามลําดับ 
  4. การแปรรูป พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีโรงฆาที่มีใบอนุญาต จํานวน 42 แหง แบงออกเปน  โรงฆาโค
จํานวน 29 แหง โรงฆาโค-กระบือ จํานวน 12 แหง และโรงฆาโค-กระบือ แพะ-แกะ จํานวน 1 แหง 
  5. ตลาดโคเนื้อ  ตลาดโคเนื้อภายในประเทศ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
   5.1 ตลาดโคมีชีวิต การซื้อขายโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตวเขต 2 จะมีลักษณะพอคารับซื้อโคเนื้อถึง
ฟารมเกษตรกร  และมีสถานที่จําหนายที่เปนตลาดนัดโค-กระบือในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแกว และจังหวัด
ฉะเชิงเทราราคาซื้อขายแตกตางกันตามวัตถุประสงคของผูซื้อ คือ 
    5.1.1 ซื้อเพื่อนําไปใชเปนพอ-แมพันธุ จะพิจารณาดังนี ้
       1) ลักษณะตรงตามสายพันธุ โคที่มีลักษณะตรงตามแนวสายพันธุ จะมีราคาสูงกวาโคที่มี
ลักษณะไมตรงตามสายพันธุ  เชน โคพันธุบราหมันพันธุแท  จะตองมีลักษณะลําตัวสีขาว  สีเทา  หรือสีแดง  และมี
หนัง  จมูก  พูหาง  ขนตา  และหนัง ตองเปนสีดํา เปนตน 
     2) อายุของโค โคที่มีอายุนอยจะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบเปนน้ําหนักตอกิโลกรัมจะสูงกวา
โคที่มีอายุมาก 
     3) พันธุประวัติ (Pedigree)  โคที่มีพันธุประวัติจะมีราคาสูงกวาโคที่ไมมีพันธุประวัติ 
    5.1.2 ซื้อเพื่อชําแหละ 
     1) ปริมาณโคที่สงเขาจําหนายในทองตลาด ถามีโคสงสูตลาดมาก ราคาจะถูก 
     2) ขนาดของโค โคที่มีขนาดใหญจะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักตอกิโลกรัมจะสูงกวา
โคที่มีขนาดเล็ก 
     3) ความสมบูรณของโค โคที่มีความสมบูรณจะราคาสูงกวาโคผอม เนื่องจากมีปริมาณ
เนื้อมากกวาโคผอม 
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   5.2 ตลาดเนื้อโค สามารถแบงตามความตองการของผูบริโภคเนื้อโคออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
    5.2.1 ตลาดผูบริโภคระดับลาง คือ ผูที่ซื้อเนื้อจากเขียงเนื้อในตลาดสดทั่วไปและโรงงานทํา
ลูกชิ้น 
    5.2.2 ตลาดผูบริโภคระดับกลาง คือ ผูที่ซื้อเนื้อจากตลาดสดขนาดใหญ เชน หางสรรพสินคา 
(Super Market หรือ Modern Trade) 
    5.2.3 ตลาดผูบริโภคระดับสูง  คือ  ผูที่ซื้อเนื้อซึ่งเนนความนุมของเนื้อเปนสําคัญ เพื่อนําไป
ทําอาหารประเภทสเต็ก ผูบริโภคมีตั้งแตคนไทยที่รูจักวิธีประกอบอาหารจากเนื้อแบบตะวันตก คนตางชาติที่อยูใน
ประเทศ โรงแรม ภัตตาคาร รานสเต็ก หางสรรพสินคาชั้นนํา (Super Market หรือ Modern Trade) 
  6. ปริมาณการบริโภคเนื้อโค ปริมาณการบริโภคเนื้อโคของประเทศ จะหามาไดจากขอมูลจํานวนโคที่
เขาโรงฆา น้ําหนักซากโค ซึ่งมีประมาณ 50-58% ของน้ําหนักโคมีชีวิต ปริมาณเนื้อแดง (เนื้อเซาะ) ที่ไดจากชําแหละ
ตัดแตงจะเทากับ 80-85% ของน้ําหนักซาก (40-46% ของน้ําหนักโคมีชีวิต) ทั้งนี้ เปอรเซ็นตซาก และเปอรเซ็นต
เนื้อแดงที่ไดจากการตัดแตงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของโคที่ฆา ดังนั้น เมื่อทราบปริมาณเนื้อแดงที่ผลิตได
ทั้งป ก็ยอมคํานวณหาปริมาณการบริโภคเนื้อโคได สําหรับราคาเนื้อโค ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของเนื้อโค กลาวคือ เนื้อโคที่มีคุณภาพสูงจะมีราคาสูงกวาเนื้อโคคุณภาพทั่วไป เนื้อโคคุณภาพสูงหมายถึง เนื้อโคที่
เนนความนุม ความชุมฉ่ํา และมีไขมันแทรกในกลามเนื้อเปนสําคัญ โดยราคาชิ้นสวนของเนื้อโคแตละชิ้นจะมีความ
นุม ความเหนียวแตกตางกัน  ชิ้นสวนของเนื้อโคที่มีความนุมมาก ไดแก เนื้อสันใน (Filet หรือ Tenderloin) เนื้อสัน
นอก (Loin) เนื้อ T-bone ชิ้นสวนของเนื้อโคที่มีความนุมปานกลาง ไดแก เนื้อสะโพก (Round) เนื้อสันไหล 
(Chuck) ชิ้นสวนของเนื้อโคที่มีความนุมนอย ไดแก เนื้อนอง (Shank) เนื้อพื้นทอง (Flank) เนื้อเสือรองไห (Brisket) 
เปนตน 
  7. ตลาดผลิตภัณฑจากโคเนื้อ 
   7.1 ผลิตภัณฑจากเนื้อโค เนื้อโคใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑสวนใหญ ไดแก ลูกชิ้น สวนผลิตภัณฑ
แปรรูปชนิดอื่นๆ เชน ไสกรอกชนิดตางๆ เนื้อกระปอง (Can beef) ยังมีนอยมาก 
   7.2 หนังโค การผลิตหนังโคภายในประเทศผลิตได 30% ของปริมาณความตองการใชหนังของ
ประเทศ เพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังและอุตสาหกรรมเครื่องหนัง จึงไดมีการขออนุญาตนําเขาหนังโค-
กระบือจากตางประเทศ 
   7.3 กระดูกและเขา กระดูกเปนผลพลอยไดจากการฆาโค จากรายงานกลุมวิจัยระบบฟารมปศุ
สัตว กรมปศุสัตว พบวากระดูกมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณรอยละ 9.5 ของน้ําหนักโคมีชีวิตที่สงเขาโรงฆา กระดูกจะใช
เปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเปนผลิตภัณฑ เชน กระดูกบดแตก(ossein) เจลลาติน (gelatin) อาหารสัตว ปุย 
ผลิตภัณฑอื่นๆ จากเขากระบือ กระดูก จะนํามาผลิตเปนสินคาหัตถกรรมจากเขาสัตวในกลุมงานฝมือ (Art & 
Crafts) ตกแตงบาน หวี กระดุม Tee Golf จากกระดูกสัตว 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

  จุดแข็ง (Strength) 
  1. พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 เปนพื้นที่ประกาศเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย  
  2. ปลอดจากโรควัวบา (BSE) 
  3. มีหนวยงานที่มีศักยภาพในการทําการศึกษาดานการผลิตสัตว อาหารสัตว การปองกันและกําจัดโรค
ระบาดสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวกระจายอยูทั่วประเทศ รวมถึงมีสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนทางวิชาการ
อยางรอบดาน 
  4. ความตองการบริโภคเนื้อโคในประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
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  5. เปนแหลงบริโภคเนื้อโค เนื่องจากภาคตะวันออกเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย มี
นักทองเที่ยวตางชาติจํานวนมาก 

  จุดออน (Weak) 
  1. เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุมาก ประสิทธิภาพการผลิตจึงยังไมเต็ม
ความสามารถ ทําใหปริมาณการผลิตคอนขางต่ํา และการควบคุมคุณภาพยังไมดีเทาที่ควร 

2. ขาดการสรางเครือขายเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด 
3. ระเบียบ ขอบังคับ วาดวยการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวไมเอ้ืออํานวยตอระบบการตลาด 
4. การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑยังมีนอย สวนใหญทําลูกชิ้น หรือนิยมบริโภคในรูปเนื้อสด 
5. ขาดการประชาสัมพันธการสรางคานิยมในการบริโภคเนื้อโคที่ผลิตในประเทศ 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงขอมูลพื้นฐานโค เชน ขอมูลดานการตลาด ดาน

ราคา ขอมูลเรื่องโรค ขอมูลดานโรงฆา รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของยังไมสมบูรณชัดเจน จึงไมสามารถ
นําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunity) 
1. ตลาดฮาลาลขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประเทศไทยจึงมีโอกาสในการสงออกเนื้อโคไปยัง

ประเทศในกลุมมุสลิมคอนขางสูง  
2. โอกาสในการพัฒนาโรงฆา เพื่อรองรับโคเนื้อเขาเชือด ทําใหมีโอกาสสงออกเนื้อโคไปยังตางประเทศ

ได 
3. ชื่อเสียงดานอาหารไทยที่รูจักไปทั่วโลก ทําใหมีโอกาสพัฒนาเนื้อโคเพื่อการสงออกสินคาพรอม

บริโภค (Ready to eat)  

  อุปสรรค (Threats) 
  1. ปญหาโรคระบาดในสัตว ทําใหผลผลิตไมไดคุณภาพ และเปนเรื่องกีดกันทางการคา 
  2. คนไทยมีโอกาสในการเลือกบริโภคเนื้อประเภทอื่นซึ่งมีราคาถูกกวา เชน เนื้อไก เนื้อสุกร รวมทั้ง
อาหารตามธรรมชาติ เชน กุง ปลา หอย เปนตน 
  3. การเปดการคาเสรี (FTA และ NAFTA) ทําใหประเทศไมสามารถกําหนดภาษีศุลกากรเพื่อปองกัน
การนําเขาเนื้อโคจากตางประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย มีตนทุนการผลิตต่ํากวา รวมถึง
มาตรการกีดกันทางการคา กระบวนการนําเขาที่มีตนทุนสูง ระเบียบปฏิบัติของประเทศคูคา คูแขง (จีน พมา เชน 
buffer zone ของจีนในการควบคุมโรคโคเนื้อ)   
  4. ปญหาภัยแลง ทําใหขาดแคลนพืชอาหารสัตวสําหรับโคเนื้อ 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 “เปนแหลงการผลิตโคเนื้อปลอดภัยเพื่อการบริโภคและสงออก” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3. ยกระดับพื้นที่เปนเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย เพื่อการสงออก และปองกันกําจัดโรคระบาดอ่ืน 
 4. กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดการเลี้ยงโคเนื้อและการผลิตเนื้อคุณภาพใหเพียงพอตอการบริโภค 
 2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที ่
 3. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตพันธุโคตนน้ํา ดานพันธุกรรม ดานโครงสรางพื้นฐาน และสมรรถนะการผลิต ให
มีศักยภาพสามารถผลิตโคเนื้ออุตสาหกรรมในทุกระดับ 
 4. ลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อใหสามารถแขงขันได 

 ตัวชี้วัด 
 1. ผลิตโคเนื้อเพ่ือการบริโภค 120,000 ตัวตอป คนไทยบริโภคเนื้อโคไมนอยกวา 2.8 กิโลกรัมตอคนตอป 
 2. สามารถลดตนทุนการผลิตโคเนื้อไดไมนอยกวารอยละ 10  
 3. เพิ่มผลผลิตโคเนื้อไดไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

 เปาหมายระยะ 5 ปแรก (ป 2564 – 2568) 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อปละ 660 ราย (รอยละ 5 ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ) 

 2. สนับสนุนใหเกษตรกรเก็บรักษาแมโคเนื้อพันธุดีไวขยายพันธุ เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพปละ 14,000 ตัว 
(รอยละ 10 ของจํานวนโคเนื้อ) 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การรักษาตลาด การบริโภคเนื้อโคไทย 
1) โครงการจัดงานมหกรรม ชม ชิม เนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ 
2) โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
3) โครงการพัฒนาตลาดนัดโค – กระบือ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐานปลอดภัย 
1) โครงการพัฒนาฟารมโคเนื้อใหมี GFM (Good Farming Management) หรือ GAP 
2) โครงการสงเสริมโรงฆาโค – กระบือ มาตรฐาน GMP 
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑใหเกษตรกร 
4) โครงการลดปญหาโรคระบาดและพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การกระตุนการเพิ่มประชากรโคเนื้อ 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องดานโคเนื้อ (Smart Farmer) 
2) โครงการกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อ 
3) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในระยะปานกลางและระยะยาวใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อแบบแปลงใหญ 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อดวยเทคโนโลยีชีวภาพ 
6) โครงการอบรมพนักงานผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
7) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดยุค 4.0 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรไทย (โคเนื้อ) 
8) โครงการขยายผลโคบาลบูรพา 
9) โครงการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการพชือาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับโคเนื้อ 
1) โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตแปลงใหญพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับโคเนื้อ 
2) โครงการคลังเสบียงสัตวประจําตําบล 
3) โครงการสรางนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดานอาหารโคเนื้อจากผลิตผลและผล

พลอยไดจากการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
4) โครงการฟารมตนแบบการจัดการใหอาหารโคเนื้อ 
5) โครงการโรงงานอาหารสัตวชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูเลี้ยงโคเนื้อ 
1) โครงการจัดตั้งชมรมผูเลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด 
2) โครงการขับเคลื่อนเครือขายผูเลีย้งโคเนื้อภาคตะวันออก 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ดานเศรษฐกิจ รวม 6,437.605 ลานบาท 
  1) มูลคาเนื้อโคชําแหละเพ่ือการบริโภค จากโคเนื้อ 120,000 ตัว คิดเปนเนื้อทั้งหมดประมาณ 19,000 
ตัน (ตลาดระดับบน 3% ตลาดระดับกลาง 44% ตลาดสวนใหญหรือตลาดทั่วไป 53%) มูลคารวมประมาณ 5,800 
ลานบาท 
  2) มูลคาการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อ หนัง เขา กระดูก ปละประมาณ 500 ลานบาท (ผลิตภัณฑเนื้อ 
เขา กระดูก ประมาณ 50 ลานบาท ผลิตภัณฑหนังประมาณ 450 ลานบาท) 
  3) มูลคาปุยคอกจากมูลโค คิดเปนน้ําหนักแหง เฉลี่ย 949 กิโลกรัมตอตัวตอป (เฉลี่ยน้ําหนักโคเนื้อทุก
ขนาด 200 กิโลกรัมตอตัว ถายมูลวันละ 5% ของน้ําหนักตัว มูลโคมีน้ําหนักแหง 26%) จํานวนโคเนื้อรวม 145,000 
ตัว คิดเปนปริมาณปุยคอก ประมาณ 137,605,000 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 1 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนมูลคาประมาณ 
137.605 ลานบาท 
 2. ดานสงัคม และการพัฒนาอาชีพ 
  1) มีกรอบยุทธศาสตรในการสงเสริมและพัฒนาโคเนื้อที่สามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ในการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ สนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพที่ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได 
  2) สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเพื่อรวมกันคิด รวมกันวางแผน และ
รวมกันแกไขปญหาดานการผลิต การตลาด และการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ 
  3) ลดปญหาดานสังคม จากการเคลื่อนยายแรงงานจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง 
 3. ดานสิ่งแวดลอม 
  1) จํานวนโคเนื้อรวม 145,000 ตัว คิดเปนปริมาณปุยคอกที่ผลิตได ประมาณ 137,605,000 กิโลกรัม
ตอป หรือ ประมาณ 137,605 ตันตอป สามารถนําไปปรับปรุงคุณภาพของดินใหดีขึ้นประมาณปละไมต่ํากวา 
137,605 ไร 
  2) นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชในการเลี้ยงโคเนื้อ ฟางขาว เปลือก
และตนสับปะรด เปลือกและซังขาวโพด กากน้ําตาล เปลือก และแปงมันสําปะหลัง ฯลฯ มาใชเปนอาหารโคเนื้อ 
ชวยลดตนทุนการผลิต ลดปญหาการเผาฟางขาว ชวยลดปญหาดานมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 



    14 
 

สว่นยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุตัว์  สาํนกังานปศสุตัว์เขต2 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรโคนม พ.ศ. 2564 – 2568 

 หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาโคนมตลอดหวงโซอุปทานของประเทศไทย ยังประสบปญหาตั้งแตตนน้ําไปถึงปลายน้ํา
เริ่มตนจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมยังคงพบกับปญหาตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาอาหารสัตวที่สูงขึ้น ขาดแคลน 
แรงงาน ผลผลิตและคุณภาพน้ํานมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด โรคเตานมอักเสบและโรคปากและเทาเปอยยัง เกิด
ปญหาเปนระยะ สงผลกระทบตอเนื่องไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมโคและสหกรณ ที่ตองรับภาระในการบริหาร จัดการ
ธุรกิจน้ํานมโคของสมาชิก เพื่อจัดการน้ํานมใหไดคุณภาพดีตามเกณฑกําหนดของผูประกอบการแปรรูปน้ํานม 
รวมทั้งการแขงขันในการเลือกบริโภคสินคาและผลิตภัณฑของผูบริโภคและการนําเขานมผงขาดมันเนย และ
ผลิตภัณฑนมที่ปลอดภาษีตั้งแตป 2553 เปนตนมา ในระยะที่ผานมาเกิดปญหาที่เปนผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมหลายดาน เชน ขาดแคลนพอ - แมพันธุโคนม ขาดการบริหารจัดการฟารมที่ดีทําใหเกิดโรค คุณภาพน้ํานมดิบ
ลดลง และขาดแหลงเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ จึงจําเปนตองเรงแกปญหา และยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมใหมี
รายไดที่ม่ันคง และสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนในสาขาปศุสัตว ดวยความภาคภูมิใจในอาชีพ   

  ในป 2562 พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จํานวน 897 ราย มีโคนมจํานวน 38,394 ตัว 
สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีรูปแบบการเลี้ยงแบบฟารมขนาดเล็ก มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 43 ตัว นิยมเลี้ยงโค
นมสายพันธุทรอปคอลโฮลสไตนฟรีเชียน เพราะสามารถทนตอสภาพอากาศรอนไดดี  จังหวัดที่เลี้ยงโคนมมากที่สุด 
คือ จังหวัดสระแกว จํานวน 33,415 ตัว จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,889 ตัว จังหวัดชลบุรี จํานวน 1,706 ตัว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 195 ตัว จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 113 ตัว และจังหวัดนครนายก จํานวน 76 ตัว ตามลําดับ 
(ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว)  

  จากขอมูลขางตน สํานักงานปศุสัตวเขต 2 ไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัด
สระแกว จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก โดยพิจารณาจากความนิยมในการเลี้ยง พื้นที่มีความ
เหมาะสม และมีตลาดรับซื้อน้ํานมดิบที่แนนอน 
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 ขอมูลพื้นฐาน 

  1. ขอมูลจํานวนโคนมและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม  

ตารางที่ 4  ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรและโคนมรายจังหวัดในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 2 ป 2562 

จังหวัด ผู (ตัว) 

เมีย (ตัว) ปริมาณ
น้ํานม 
(ตัน) 

รวม 

แรกเกิดถึง 1 ป 
1 ปถึงตั้ง
ทองแรก 

โคกําลังรดี
นม 

โคแหงนม 
จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

รวมเขต 2 764 6,918 8,735 18,122 3,855   18,395  38,394 897 

สมุทรปราการ - - - - -           -   - - 

ชลบุรี 101 171 449 622 363       631  1,706 27 

ระยอง - - - - -            -   - - 

จันทบุร ี 16 334 991 1,272 276     1,291  2,889 68 

ตราด - - - - -           -   - - 

ฉะเชิงเทรา 2 8 15 152 18       154  195 4 

ปราจีนบุรี 44 5 48 13 3         13  113 7 

นครนายก 1 13 2 60 -          61  76 4 

สระแกว 600 6,387 7,230 16,003 3,195    16,244  33,415 787 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว กรมปศุสัตว  

   จากตารางที่ 4 พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในพื้นที่เขต 2 จํานวน 896 ราย โคนม 38,394 ตัว เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จํานวน 867 ราย โคนม 34,517 เกษตรกรเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นรอย
ละ 3.34 และจํานวนโคนมเพิ่มขึ้นรอยละ 11.23  โดยมีเพศเมีย 37,630 ตัว (98.01%) เปนแมโคกําลังรีดนม 
18,122 ตัว (47.2%) สามารถผลิตน้ํานมได 18,395 ตัน แมโค 1 ปถึงตั้งทองแรก 8,735 ตัว (22.75%) ลูกโคเพศ
เมียแรกเกิดถึง 1 ป 6,918 ตัว (18.02%) แมโคแหงนม 3,855 ตัว (10.04%) และจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุด 
ไดแก จังหวัดสระแกว จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ตามลําดับ 

  2. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จากสถิติกรมปศุสัตว เขต 2 มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน  2,598 ไร  
และพ้ืนที่ทุงหญาสาธารณะ จํานวน 7,714 ไร รวม 10,312 ไร 

  3. มาตรฐานฟารมโคนม และการผลิตน้ํานมดิบ 
  ใชตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง มาตรฐานฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบของ
ประเทศไทย พ.ศ.2542 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 ในป 2563 มีจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 896 ราย 
ไดรับมาตรฐานฟารมโคนม จํานวน 230 ราย มีศูนยรวบรวมน้ํานมดิบใน จังหวัดสระแกว จังหวัดชลบุรี จังหวัด
จันทบุรี รวมจํานวน 10 แหง ผลิตน้ํานมดิบไดเฉลี่ยวันละ 150-160 ตัน (ที่มา : สํานักงานปศุสัตวเขต 2) 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

  จุดแข็ง (Strength) 
  1. เปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดและมีเสถียรภาพดานราคาโดยมีผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับอาชีพ
ทางการเกษตรอ่ืนๆ  
  2. เกษตรกรมีพันธุโคนม และองคความรูการเลี้ยงโคนมในเขตรอนชื้น 
  3. มีระบบการผลิตในอุตสาหกรรมนมที่มีความเจริญทัดเทียมตางประเทศ 
  4. เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม รวมตัวเปนองคกรเกษตรกร 
  5. แนวโนมการบริโภคนม มีอัตราที่เพ่ิมขึ้น 
  6. พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 เปนพื้นที่ประกาศเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย 

  จุดออน (Weak) 
  1. เกษตรกรรายยอยมีพ้ืนที่แปลงหญาไมเพียงพอ 

2. อาหารหยาบคุณภาพดีมีไมเพียงพอตอเนื่องตลอดทั้งป 
3. เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสวนใหญเปนฟารมรายยอย มีตนทุนการผลิตสูง   
4. ขาดแคลนแรงงานและผูสืบทอดกิจการฟารม 
5. เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสวนมากเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุมาก ขาดผูสืบทอดอาชีพ 
6. ระบบฐานขอมูลโคนม ไมเปนระบบฐานเดียว มีหลากหลายหนวยงานที่จัดทํา และขาดการ เชื่อมโยงขอมูล 

โอกาส (Opportunity) 
1. การเปดการคาเสรีอาเซียนทําใหความตองการผลิตภัณฑนมและพันธุโคนมของประเทศในกลุม 

อาเซียนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีโอกาสเพิ่มมูลคาการสงออกไดดีในอนาคต  
2. มีนโยบายของรัฐใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ 
3. ภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการสงเสริมดานการตลาด เชน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

และโครงการรณรงคการบริโภคนม 
4. นมเปนอาหารเพื่อสุขภาพและผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

  อุปสรรค (Threats) 
  1. ประเทศไทยตองเปดเสรีทางการคากับประเทศที่มีศักยภาพการเลี้ยงโคนมทําใหเกิดการนําเขานม
และผลิตภัณฑนมจากตางประเทศเขามาแขงขัน ในป 2568 

2. ผูบริโภคมีทางเลือกผลิตภัณฑนมหลากหลาย เชน นมแพะ นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด นมพิตาชิโอ นมขาวโพด 
  3. การสวมสิทธิ์จากประเทศนอก AEC 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 “เปนแหลงการผลิตน้ํานมและผลิตภัณฑนมที่มีคุณภาพปลอดภัยเพียงพอตอการบริโภคและแขงขันได” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3. ยกระดับพื้นที่เปนเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย เพื่อการสงออก และปองกนักําจัดโรคระบาดอื่น 
 4. กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางความเขมแข็งในองคกรโคนมและบูรณาการการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมโคนมในพื้นท่ี 
 2. เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ํานมโค 
 3. เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศใหยั่งยืน เกิดความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรม
นมของประเทศ มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันกับตางประเทศได  

 ตัวชี้วัด 
 1. เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 
 2. คาเฉลี่ยผลผลิตน้ํานมโคตอตัวตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4ตอป  
 3. ฟารมโคนมไดรับมาตรฐาน GAP ไมนอยกวารอยละ 90 

 เปาหมายระยะ 5 ปแรก (ป 2564 – 2568) 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมปละ 45 ราย (รอยละ 5 ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม) 

 2. เกษตรกรสามารถผลิตน้ํานมโคเพ่ิมขึ้นจาก 11 กิโลกรัม/ตัว/วัน เปน 15 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมโคคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้น  

 ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและองคกรโคนม  
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องดานโคนม (Smart Farmer) 
2) โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
3) โครงการสงเสริมเกษตรกรโคนมรุนใหมสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมอยางยั่งยืน (Young Dairy 

Farmer) 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมแบบแปลงใหญ 
5) โครงการ Zoning โคนม 
6) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในระยะปานกลางและระยะยาวใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการผลิตน้ํานมโคและอุตสาหกรรมโคนมใหไดมาตรฐานสากล 
1) โครงการพัฒนาฟารมโคนมใหมี GFM (Good Farming Management) หรือ GAP 
2) โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการพฒันาผลิตภัณฑโคนม 
3) โครงการลดปญหาโรคระบาดและพัฒนาสุขภาพโคนม 
4) โครงการสงเสริมการจัดการอาหารโคนม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุโคนมโดยวิธีผสมเทียม 
6) โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคสาวทดแทน  
7) โครงการสงเสริมระบบรวบรวม และขนสงน้ํานมดิบ ทั้งระบบ (Cooling tank) 
8) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปน้ํานมเพ่ือการสงออก 
9) โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว (น้ํานมดิบและผลิตภัณฑ) 
10) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑนมเพื่อการแขงขันระดับ ประเทศ 
1) โครงการรวมงานมหกรรมโคนมและผลิตภัณฑ ชม ชิม ชอป ประกวดโคนม 
2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดยุค 4.0 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรไทย (โคนม) 
3) โครงการจัดงานมหกรรมวันดื่มนมโลกระดับเขต 
4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑนมเพ่ือการแขงขัน สงเสริมการแปรรูปน้ํานมดิบ 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและเขมแข็งจากการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ 
  2. น้ํานมโคที่เกษตรกรผลิตไดมีเสถียรภาพราคาและตลาดรองรับไดตลอดทั้งป 
 3. ผลิตภัณฑโคนมไดรับการพัฒนาดานการผลิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
 4. มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและแสดงภูมิปญญาจากการเลี้ยงโคนม 
 5. เพิ่มมูลคาดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรกระบือ พ.ศ. 2564 – 2568 

 หลักการและเหตุผล 

  กระบือ นับเปนสัตวเลี้ยงที่เกษตรกรมีความผูกพันและมีประสบการณในการเลี้ยงมายาวนาน รวมทั้ง
ยังมีบทบาทอยางสําคัญยิ่งในการผลิตทางการเกษตรมาแตในอดีต กระบือเลี้ยงงายใชแรงงานในครอบครัว และเลี้ยง
ไดทั้งในที่ลุมและที่ดอน กระบือสามารถใชประโยชนจากหญาและพืชอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติไดดีทําใหมีตนทุน
การเลี้ยงต่ํา ปจจุบันตลาดมีความตองการเนื้อกระบือสูงมาก เนื่องจากกระบือที่เลี้ยงในประเทศมีปริมาณลดนอยลง
เรื่อยๆ แตระบบการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเปนแบบพื้นบานไมมีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ ยังขาดการใช
เทคโนโลยีเขามาพัฒนาขั้นตอนการเลี้ยง การผลิต การปรับปรุงพันธุ การลดตนทุนการผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม 
ทั้งนี้ กระบือยังมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง จากสถิติ กระบือมีจํานวนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย สาเหตุสวน
ใหญเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการมุงเนนเปลี่ยนแปลง
โครงสรางจากระบบการเกษตรเปนระบบอุตสาหกรรม และเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมที่พอเพียงเปนการเกษตร
แผนใหม เปนผลใหทําเลเลี้ยงสัตวถูกเบียดดวยโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรแผนใหมที่ระดมปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เชน มันสําปะหลัง ออย ฯลฯ เพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานหนุมสาวจากชนบททิ้งภาคการเกษตรเขาสูยาน
อุตสาหกรรมในตัวเมือง เกษตรกรรายยอยเลิกเลี้ยงกระบือจากที่เคยใชเปนแหลงแรงงานหันมาใชรถไถนาขนาดเล็ก
แทน กระบือถูกนําไปฆาเพื่อการบริโภคมากกวาการผลิต มีการนํากระบือเพศเมียและกระบือทองสงโรงฆาชําแหละ
ซาก เกษตรกรสวนใหญที่เลี้ยงกระบือไมไดเลี้ยงเพื่อเปนอาชีพจึงไมไดสนใจในดานการจัดการการเลี้ยงดู การ
ปรับปรุงพันธุ การปองกันกําจัดโรค ดังนั้น กระบือจึงควรไดรับการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหสามารถใชประโยชน
ไดอยางยั่งยืน และยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือใหมีรายไดที่มั่นคง และสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนในสาขา    
ปศุสัตว ดวยความภาคภูมิใจในอาชีพ 

  ในป 2562 พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ จํานวน 3,626 ราย มีกระบือจํานวน 44,541 
ตัว สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีรูปแบบการเลี้ยงแบบฟารมขนาดเล็ก มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 12 ตัว จังหวัดที่
เลี้ยงกระบือมากที่สุด คือ จังหวัดนครนายก จํานวน 13,505 ตัว จังหวัดสระแกว จํานวน 12,865 ตัว จังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน 8,314 ตัว จังหวัดชลบุรี จํานวน 5,241 ตัว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 2,553 ตัว จังหวัดระยอง 
จํานวน 733 ตัว จังหวัดตราด จํานวน 695 ตัว  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 593 ตัว และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
42 ตัว ตามลําดับ (ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว)  โดยเลี้ยงกระบือเพื่อการอนุรักษ
และบริโภค รูปแบบการเลี้ยงจะพัฒนาเปนแบบฟารมขนาดใหญมากขึ้น  โดยหวังวาจะใหการเลี้ยงกระบือเปนอาชีพ
ที่ทํารายไดใหเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ   

  จากขอมูลขางตน สํานักงานปศุสัตวเขต 2 ไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเลี้ยงกระบือในทุกจังหวัด
ในพื้นที่ โดยพิจารณาจากความนิยมในการเลี้ยง การบริหารจัดการฟารมสามารถทําไดงาย มีตลาดรองรับ และ
กระบือเม่ือเทียบราคาตอตวัแลวยังมีมูลคาสูงกวาโคเนื้ออีกดวย 
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 ขอมูลพื้นฐาน 

  1. ขอมูลจํานวนกระบือและเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ  

ตารางที่ 5  ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรและกระบือรายจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตวเขต 2 ป 2562 

จังหวัด ผู (ตัว) 
เมีย (ตัว) รวม 

แรกเกิดถึงกระบือสาว ตั้งทองแรกขึ้นไป จํานวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

รวมเขต 2 13,946 18,531 12,064 44,541 3,626 

สมุทรปราการ 16 16 10 42 7 

ชลบุรี 1,698 1,826 1,717 5,241 592 

ระยอง 296 308 129 733 59 

จันทบุร ี 110 247 236 593 17 

ตราด 217 232 246 695 84 

ฉะเชิงเทรา 670 1,165 718 2,553 184 

ปราจีนบุรี 2,974 3,563 1,777 8,314 629 

นครนายก 3,599 5,977 3,929 13,505 1,016 

สระแกว 4,366 5,197 3,302 12,865 1,038 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว  

  จากตารางที่ 5 พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือในพื้นที่เขต 2 มีจํานวน 3,626 ราย กระบือ 44,541 ตัว 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ จํานวน 3,592 ราย กระบือ 43,035 ตัว เกษตรกรเลี้ยง
กระบือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.94 จํานวนกระบือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 โดยมีกระบือเพศเมีย 30,595 ตัว (68.69%) เปนแม
กระบือทองแรกขึ้นไป จํานวน 12,064 ตัว (27.09%) คาดวาผลิตลูกกระบือไดประมาณ 16,827 ตัว (55%) และ
จังหวัดที่มีการเลี้ยงกระบือมากที่สุด ไดแก จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ตามลําดับ 

  2. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จากสถิติกรมปศุสัตว เขต 2 มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน  2,598 ไร  
และพ้ืนที่ทุงหญาสาธารณะ จํานวน 7,714 ไร รวม 10,312 ไร 

  3. พันธุกระบือ 
  เกษตรกรนิยมเลี้ยงกระบือพ้ืนเมืองหรือกระบือปลัก (Swamp Buffalo)  มีรูปรางล่ําสัน ผิวหนังมีสีเทา
เขมเกือบดํา อาจมีสีขาวเผือก มีขนเล็กนอย ลําตัวหนาลึก ทองใหญ แคบยาว มีลักษณะเขาโคงไปขางหลัง ตานูน
เดนชัด คอยาว และบริเวณใตคอจะมีขนขาวเปนรูปตัววี ชอบนอนแชปลัก 

  4. การจัดการเลี้ยงดู 
  เนื่องจากกระบือเปนสัตวที่เลี้ยงงายไมยุงยาก ดังนั้น หลักการในการจัดการ โดยทั่วไป คือ ตองให
กระบือกินอาหารที่มีคุณภาพและมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งจัดสิ่งแวดลอมใหกระบืออยูอยางสบายและปลอดภัย การ
ใหอาหารกระบือจะใชการปลอยเลี้ยงในแปลงพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติ หรือใชวัสดุที่เปนผลพลอยไดจากการ
ปลูกพืชมาเปนอาหารกระบือ เสริมแรธาตุและเกลือใหกินไดตลอดเวลา เพื่อทําใหกระบือแข็งแรง และมีความ
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ตานทานโรค ตองทําวัคซีนปองกันโรคระบาด เชน โรคคอบวม โรคปากและเทาเปอย เปนประจําทุกปตามโปรแกรม
ที่กําหนด การผสมพันธุแมกระบือทําไดหลายวิธี เชนการผสมเทียม ซึ่งผูเลี้ยงจะตองคอยสังเกตการเปนสัดของแม
กระบือ หรือการใชพอพันธุเขาผสมหรือคุมฝูง โดยทั่วไปพอพันธุ 1 ตัว สามารถปลอยคุมฝูงแมกระบือไดประมาณ 
30 - 40 ตัว ชวงอายุที่ตองการดูแลเปนพิเศษ ไดแก ระยะแมกระบือใกลคลอด และลูกกระบือแรกเกิด แมกระบือตัว
หนึ่งจะใหลูกได 1 ตัวในระยะเวลา 1.5 - 2 ป ในการเลี้ยงกระบือท่ีใชพอพันธุคุมฝูงจําเปนตองเปลี่ยนพอพันธุใหมทุก 
3 - 4 ป เพื่อปองกันการผสมเลือดชิด  

  5. ตนทุนและผลตอบแทน 
   5.1 ตนทุน สวนใหญจะเปนคาพันธุกระบือ คาอาหารเสริมและแรธาตุ การเลี้ยงแมกระบือ 1 ตัว 
ในระยะเวลา 5 ป จะตองมีทุนในการเลี้ยงดู ประมาณ 17,000 - 23,000 บาท 
   5.2. ผลตอบแทนจะไดจากการจําหนายลูกกระบือที่เกิดในฝูง ในระยะเวลา 5 ป แมกระบือ 1 ตัว 
จะสามารถใหลูกได 2 - 3 ตัว ลูกกระบือหยานมสามารถจําหนายไดในราคาตัวละ ประมาณ 10,000 - 12,000 บาท 
คิดเปนผลตอบแทนประมาณ 30,000 - 36,000 บาท นอกจากนี้เกษตรกรจะมีรายไดจากการจําหนายมูลกระบือป
ละประมาณ 1,000 - 2,000 บาทตอตัว 
   ทั้งนี้ ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงดังกลาว อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวะการตลาด และ
แหลงที่เลี้ยง   

  6. การแปรรูป พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีโรงฆาที่มีใบอนุญาต จํานวน 13 แหง แบงออกเปน  โรงฆาโค – 
กระบือ จํานวน 12 แหง และโรงฆาโค-กระบือ แพะ-แกะ จํานวน 1 แหง 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

  จุดแข็ง (Strength) 
  1. กระบือเปนสัตวที่เลี้ยงงาย เหมาะสมกับการเลี้ยงกับเกษตรกรรายยอย อยูในวิถีชีวิตระบบ
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง  
  2. กระบือผลิตมูลใชทําปุย ใชแรงงานแทนการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ทําใหลดคาใชจายของ
เกษตรกรรายยอย 
  3. กระบือมีนิสัยเชื่อง ฝกสอนไดงาย และมีกีบเทาใหญ จึงเหมาะสมที่จะนํามาฝกสอนเพื่อใชแรงงาน
ทางการเกษตร และการทองเที่ยว 
  4. นมกระบือมีคุณภาพดี เหมาะที่จะเปนนมคุณภาพตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  5. สามารถเลี้ยงดวยอาหารที่มีตนทุนต่ําได  
  6. การจัดการแขงขันการวิ่งกระบือในจังหวัดชลบุรี สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยงเชิงอัตลักษณได 
  7. ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 2 มีโรงฆาโค-กระบือท่ีมีใบอนุญาตครอบคลุมหลายจังหวัด 
  8. มีตลาดนัดโค - กระบือ ในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  จุดออน (Weak) 
1. เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุมาก ประสิทธิภาพการผลิตจึงยังไม

เต็มความสามารถ ทําใหปริมาณการผลิตคอนขางต่ํา และการควบคุมคุณภาพยังไมดีเทาที่ควร 
2. เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือขาดการรวมกลุม หรือการสรางเครือขาย 
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3. เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือสวนใหญไมไดเลี้ยงกระบือเปนอาชีพหลัก จึงขาดการดูแลเอาใจใสดานการ
ปรับปรุงพันธุ  และดานการปองกันโรคระบาดอยางจริงจัง 

4. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑจากกระบือ 
5. ขาดระบบปรับปรุงพันธุระดับชุมชน 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงขอมูลพื้นฐานกระบือ เชน ขอมูลดานการตลาด 

ดานราคา ขอมูลเรื่องโรค ขอมูลดานโรงฆา รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของยังไมสมบูรณชัดเจน จึงไม
สามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunity) 
1. ประเทศเพื่อนบานมีความตองการกระบือมีชีวิตสูง ทั้งกระบือเนื้อ กระบือสวยงาม และกระบือนม  
2. เนื้อกระบือ และนมของกระบือ เหมาะสําหรับผูรักสุขภาพ ผูปวย และคนชรา 
3. ยังมีเกษตรกรนอยรายที่สามารถผลิตนมกระบือเพื่อจําหนาย ขณะที่ตลาดยังมีอีกมาก 

  อุปสรรค (Threats) 
  1. ปญหาโรคระบาดในสัตวทําใหผลผลิตไมไดคุณภาพ เปนเรื่องกีดกนัทางการคา 
  2. การเปดการคาเสรี (FTA และ NAFTA) จะมีการนําเขาเนื้อโค-กระบือและเครื่องในราคาถูกเขามาใช
บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น จะทําใหกระทบตอราคาเนื้อโค-กระบือภายในประเทศ 
  3. การปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมหรือปองกันการฆากระบือเพศเมีย และแมกระบืออุมทอง ยัง
ไมจริงจัง ทําใหจํานวนแมกระบือลดลง 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 “เปนแหลงการผลิตกระบือใหมีคุณภาพปลอดภัยเพียงพอตอการบริโภค และเพ่ือการอนุรักษ” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3. ยกระดับพื้นที่เปนเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย เพื่อการสงออก และปองกันกําจัดโรคระบาดอ่ืน 
 4. กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อรักษาพันธุกรรม และคงอัตลักษณความเปนเลิศของกระบือไทย 
 2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือในพื้นที ่
 3. เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑกระบือ 
 4. เพื่อสงเสริมการสืบทอดวิถีภูมิปญญาไทยเกี่ยวกับกระบือ 

 ตัวชี้วัด 
 1. เพิ่มผลผลิตกระบือไดไมนอยกวารอยละ 5 ตอป  
 2. มีกลุมเกษตรกรเครือขายผูเลี้ยงกระบืออยางนอย 3 เครือขายตอป 
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 เปาหมายระยะ 5 ปแรก (ป 2564 – 2568) 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือปละ 180 ราย (รอยละ 5 ของเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ) 

 2. สนับสนุนใหเกษตรกรเก็บรักษากระบือพันธุดีไวขยายพันธุ เพื่อผลิตกระบือคุณภาพปละ 2,185 ตัว 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมกระบือคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การรักษาวิถีภูมิปญญากระบือไทยและการใชประโยชนอยางครบวงจร 
1) โครงการจัดงานแสดงกระบือเคียงคูวิถีชีวิตไทย 
2) โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
3) โครงการอนุรักษพันธุกระบือ 
4) โครงการวันอนุรักษควายไทย 
5) โครงการฝกอบรมเกษตรกรและฝกกระบือไถนาที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย จังหวัดสระแกว 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐานปลอดภัย 
1) โครงการสงเสริมการเลี้ยงกระบือใหเขาสูระบบประณีตและมาตรฐาน 
2) โครงการสงเสริมโรงฆากระบือ มาตรฐาน GMP 
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑใหเกษตรกร 
4) โครงการลดปญหาโรคระบาดและพัฒนาสุขภาพกระบือ 
5) โครงการสงเสริมการเลี้ยงกระบือเพ่ือผลิตนมกระบือคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การกระตุนการเพิ่มประชากรกระบือ 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องดานกระบือ (Smart Farmer) 
2) โครงการกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสนับสนุนการเลี้ยงกระบือ 
3) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในระยะปานกลางและระยะยาวใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือแบบแปลงใหญ 
5) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดยุค 4.0 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรไทย (กระบือ) 
6) โครงการสงเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใตโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือใหเปนอาชีพท่ีมั่นคง 
1) โครงการจัดตั้งชมรมผูเลี้ยงกระบือระดับจังหวัด 
2) โครงการจัดตั้งเครือขายผูเลี้ยงกระบือภาคตะวันออก 
3) โครงการสรางนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดานอาหารกระบือจากผลิตผลและผล

พลอยไดจากการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิต 
4) โครงการฟารมตนแบบกระบือ 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและเขมแข็งจากการเลี้ยงและผลิตกระบือ 
  2. กระบือไดรับการพัฒนาดานการผลิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
 3. มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและแสดงภูมิปญญาจากการเลี้ยงกระบือ 
 4. เพิ่มมูลคาดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรแพะ - แกะ พ.ศ. 2564 – 2568 

 หลักการและเหตุผล 

  แพะ - แกะเปนสัตวที่เลี้ยงงาย ใชพื้นที่นอย ลงทุนนอย ใหผลตอบแทนเร็ว สามารถใชแรงงานใน
ครอบครัวได สามารถใชพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากระบบฟารม และที่มีใน
ชุมชนเปนอาหารเลี้ยงแพะ - แกะได เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดทั้งเปนอาชีพเสริมและอาชีพหลัก รวมทั้งตลาดยังมี
ความตองการผลิตภัณฑจากแพะ - แกะเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกษตรกรใหความสนใจและเลี้ยงแพะ - แกะกันมาก
ขึน้  ในระยะที่ผานมาเกิดปญหาที่เปนผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะหลายดาน เชน ขาดแคลนพอ - แม
พันธุแพะ - แกะ ขาดการบริหารจัดการฟารมที่ดีทําใหเกิดโรคระบาดไดงาย และขาดแหลงเงินทุนในการพัฒนา
อาชีพ แพะ - แกะจึงควรไดรับการสงเสริมและยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ - แกะใหมีรายไดที่มั่นคง และสราง
ความมั่งค่ังอยางยั่งยืนในสาขาปศุสัตว ดวยความภาคภูมิใจในอาชีพ 

  พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะ จํานวน 804 ราย มีแพะ - แกะจํานวน 21,778 ตัว 
สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีรูปแบบการเลี้ยงแบบฟารมขนาดเล็ก มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 27 ตัว นิยมเลี้ยง
แพะพันธุพื้นเมือง แพะสายพันธุลูกผสมบอร เพราะมีรูปรางสูงใหญ แข็งแรง มีความสมบูรณพันธุ และแพะนม
จังหวัดที่เลี้ยงแพะ - แกะมากที่สุด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 6,352 ตัว จังหวัดชลบุรี จํานวน 6,284 ตัว 
จังหวัดสระแกว จํานวน 4,864 ตัว จังหวัดระยอง จํานวน 1,257 ตัว จังหวัดนครนายก จํานวน 1,155 ตัว จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 759 ตัว จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 602 ตัว จังหวัดตราด จํานวน 417 ตัว และจังหวัด
จันทบุรี จํานวน 88 ตัว ตามลําดับ (ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ณ วันที่ 25 
มีนาคม 2562)  โดยเลี้ยงแพะ - แกะเพื่อผลิตลูกจําหนายใหกับผูเลี้ยงแพะ - แกะ เลี้ยงเพื่อผลิตนม และจําหนายให
โรงฆาสัตว  ทั้งนี้ เพราะความตองการบริโภคเนื้อแพะ - แกะเพิ่มขึ้น ทั้งจากความตองการของประชากรในประเทศ
เอง และนักทองเทีย่วจากตางประเทศ ตลอดจนความตองการของตลาดตางประเทศ รูปแบบการเลี้ยงจะพัฒนาเปน
แบบฟารมขนาดใหญมากข้ึน ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงแพะ - แกะ  โดยหวังวาจะใหการเลี้ยง
แพะ - แกะเปนอาชีพที่ทํารายไดใหเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ  

  จากขอมูลขางตน สํานักงานปศุสัตวเขต 2 ไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเลี้ยงแพะ - แกะในทุก
จังหวัดในพื้นที ่โดยพิจารณาจากความนิยมในการเลี้ยง การบริหารจัดการฟารมสามารถทําไดในพื้นที่จํากัด มีตลาด
รองรับที่แนนอนในภาคตะวันออก  

 ขอมูลพื้นฐาน 

  1. ขอมูลจํานวนแพะ - แกะ และเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะ   
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ตารางที่ 6  ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรและแพะ - แกะ รายจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 2 ป 2562 
 

จังหวัด 

แพะ แกะ รวมแพะ - แกะ 

แพะเนื้อ แพะนม รวม 

 

ผู 
(ตัว) 

เมีย 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) ผู 

(ตัว) 

เมีย (ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

ผู 
(ตัว) 

เมีย (ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

แรก
เกิดถึง
แพะ
สาว 

ตั้ง
ทอง
แรก
ขึ้นไป 

แรก
เกิด
ถึง

แพะ
สาว 

ตั้ง
ทอง
แรก
ขึ้น
ไป 

รวมเขต 2 4,571 11,381 2,154 18,106 652 245 424 80 749 55 18,855 680 961 2,342 3,303 140 22,158 820 

สมุทรปราการ 267 289 25 581 24 16 103 11 130 7 711 28 25 23 48 5 759 33 

ชลบุรี 986 3,142 786 4,914 179 29 109 14 152 17 5,066 185 290 1,024 1,314 49 6,380 234 

ระยอง 438 676 26 1,140 27 - - - - - 1,140 27 33 79 112 5 1,252 32 

จันทบุร ี 28 45 13 86 8 2 - 5 7 2 93 9 7 12 19 3 112 12 

ตราด 88 78 98 264 20 4 3 5 12 1 276 21 38 103 141 10 417 31 

ฉะเชิงเทรา 969 3,693 384 5,046 168 92 125 26 243 19 5,289 177 383 678 1,061 45 6,350 222 

ปราจีนบุรี 189 231 46 466 18 57 54 - 111 3 577 21 12 22 34 4 611 25 

นครนายก 340 615 91 1,046 48 12 5 9 26 2 1,072 49 73 107 180 10 1,252 59 

สระแกว 1,266 2,612 685 4,563 160 33 25 10 68 4 4,631 163 100 294 394 9 5,025 172 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
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  จากตารางที่ 6 พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะในพื้นที่เขต 2 มีจํานวน 820 ราย แพะ - แกะ 
22,158 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะ จํานวน 673  ราย แพะ - แกะ 18,537 ตัว 
เกษตรกรเลี้ยงแพะ - แกะเพิ่มขึ้นรอยละ 21.84 และจํานวนแพะ - แกะเพิ่มขึ้นรอยละ 19.53 และจังหวัดที่มีการ
เลี้ยงแพะ - แกะมากที่สุด ไดแก จังหวัด จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ตามลําดับ 

  2. โรงเรือนเลี้ยงแพะ - แกะและอุปกรณ 
  ลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงแพะ - แกะ ควรมีหลังคากันแดดและฝน ยกพื้นสูง เพื่อความสะดวกในการ
ทําความสะอาด มีที่ใหน้ําและอาหารใหเพียงพอกับจํานวนแพะ-แกะที่เลี้ยง เพื่อปองกันการแยงกินอาหาร ควรแบง
กั้นคอกสําหรับแพะ-แกะโต แพะ-แกะเล็ก แมอุมทอง และลูกแพะ-แกะออกจากกัน และควรมีคอกสําหรับรีดนม
แพะ-แกะเปนการเฉพาะ พื้นคอกควรยกสูงและทําเปนชองๆ เพื่อใหมูลและปสสาวะหลนลงดินได พื้นคอกจะไดแหง
และสะอาด นอกจากนี้จําเปนตองมีอุปกรณในการรีดและเก็บรักษาน้ํานม รวมทั้งเครื่องมือในการแปรรูปและบรรจุ
น้ํานมเพื่อจําหนายดวย และควรมีอุปกรณที่ใชในการตัดแตงกีบแกะ 

  3. อาหารและการใหอาหาร 
  อาหารหลักของแพะ-แกะ คือ พืชอาหารหยาบ โดยแพะ-แกะสามารถกินหญาไดหลายชนิด รวมทั้ง
พวกไมผลตระกูลพุมชนิดตางๆ โดยทั่วไปควรใหอาหารหยาบประมาณวันละ 10% ของน้ําหนักตัว อาหารหยาบควร
มีคุณภาพสูง เชน หญาผสมถั่ว หรือวัสดุผลพลอยไดเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เชน เปลือกฝกขาวโพด
ฝกออน และควรเสริมอาหารขนใหกินในชวงแพะ-แกะอุมทอง ประมาณวันละ 0.5 - 1.0 กิโลกรัมตอตัว มีน้ําสะอาด
วางใหกินตลอดเวลา 

  4. การแปรรูป พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีโรงฆาแพะ-แกะที่มีใบอนุญาต จํานวน 1 แหง  

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

  จุดแข็ง (Strength) 
  1. มีการจัดตั้งชมรมระดับจังหวัด และเครือขายระดับเขต และมีการขับเคลื่อนเครือขายอยางตอเนื่อง  
  2. กรมปศุสัตวมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะในภาคตะวันออก 
  3. การเลี้ยงแพะเปนอาชีพที่สรางรายไดสูงและใหผลตอบแทนเร็ว 
  4. แพะเปนสัตวเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาปรับปรุงและขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว 
  5. สามารถเลี้ยงในพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจ เชน สวนผลไม สวนยางพารา พืชไรหลังเก็บเก่ียว 
  6. การเลี้ยงแพะใชเงินลงทุนต่ําเมื่อเทียบกับโคและกระบือ 
  7. ตลาดมีความตองการในปริมาณมากแตผลิตไดไมเพียงพอ 
  8. โครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแกว สงเสริมการเลี้ยงแพะ 3,200 ตัว 
  9. มีฟารมแพะพันธุดีในพื้นท่ีภาคตะวันออก 
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  จุดออน (Weak) 
1. พื้นที่ไลตอนเลี้ยงในธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็วและไมเพียงพอ และเกษตรกรบางสวนไมเห็น

ความสําคัญในการจัดการดานอาหารสัตวที่มีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกรบางสวนมีความรูไมเพียงพอในการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชและขาดประสบการณในการ

เลี้ยงเชิงธุรกิจ  
3. ปริมาณแพะ - แกะพันธุดีไมเพียงพอตอการใชขยายพันธุ   
4. โรงฆา โรงแปรรูป และสถานที่จดัจําหนายที่ไดมาตรฐานมีจํานวนจํากัด 
5. เกษตรกรรายยอยขาดแหลงเงินทุนในการนํามาประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ - แกะ 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีการขยายตัวตลาดแพะ - แกะในประเทศและกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. นโยบายภาครัฐกําหนดใหแพะเปนสินคาในยุทธศาสตร รวมถึงการสงเสริมสินคาฮาลาล 
3. รัฐมีนโยบายสรางและพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง เชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ เปนตน 
4. ความตองการปุยอินทรียทดแทนปุยเคมีเพ่ิมขึ้น มูลแพะสามารถนําไปเปนปุยอินทรียได 
5. จังหวัดชลบุรีเปนแหลงบริโภคเนื้อแพะเพ่ือบริการนักทองเที่ยวภายในและตางประเทศ 

  อุปสรรค (Threats) 
  1. ภาวะโรคระบาดในแพะ - แกะ ทําใหผลผลิตไมไดคุณภาพมาตรฐาน 
  2. มีการลักลอบนําเขาแพะ - แกะจากประเทศเพื่อนบานทําใหเสี่ยงตอการควบคุมโรคและสงผล
กระทบตอราคา 
  3. การขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีผลตอแหลงหญาธรรมชาติและพ้ืนที่เลี้ยง 
  4. ภาวะฝนแลง ทําใหขาดแคลนพืชอาหารสัตว 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 “เปนแหลงการผลิตแพะ - แกะที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการบริโภคและสงออก” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3. ยกระดับพื้นที่เปนเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย เพื่อการสงออก และปองกันกําจัดโรคระบาดอ่ืน 
 4. กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหมีการผลิตแพะ - แกะอยางยั่งยืน 
 2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะในพื้นท่ี 
 3. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารของภาคตะวันออก 
 4. เพื่อพัฒนาการผลิตแพะ - แกะและผลิตภัณฑแพะ - แกะใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค 
 5. เพื่อเพิ่มมูลคาและขยายตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ  
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 ตัวชี้วัด 
 1. สามารถลดตนทุนการผลิตแพะ - แกะไดไมนอยกวารอยละ 10  
 2. เพิ่มผลผลิตแพะ - แกะไดไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

 เปาหมายระยะ 5 ปแรก (ป 2564 – 2568) 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะปละ 40 ราย (รอยละ 5 ของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - 

แกะ) 

 2. สนับสนุนใหเกษตรกรเก็บรักษาแพะ - แกะพันธุดีไวขยายพันธุ เพื่อผลิตแพะ - แกะคุณภาพปละ 2,100 
ตัว (รอยละ 10 ของจํานวนแพะ - แกะ) 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ - แกะและนมแพะคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การตลาดและการแปรรูป 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะ - แกะสูตลาด 
2) โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
3) โครงการตลาดนัดแพะ-แกะ 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลคานมแพะ - แกะ 
5) โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว (แพะ - แกะ) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐานปลอดภัย 
1) โครงการพัฒนาฟารมแพะ - แกะใหมี GFM (Good Farming Management) หรือ GAP 
2) โครงการสงเสริมโรงฆาแพะ - แกะ มาตรฐาน GMP 
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑใหเกษตรกร 
4) โครงการลดปญหาโรคระบาดและพัฒนาสุขภาพแพะ - แกะ 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การกระตุนการเพิ่มประชากรแพะ - แกะ 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องดานแพะ - แกะ (Smart Farmer) 
2) โครงการกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสนับสนุนการเลี้ยงแพะ - แกะ 
3) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในระยะปานกลางและระยะยาวใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ - แกะ 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ - แกะแบบแปลงใหญ 
5) โครงการขยายผลโคบาลบูรพาจังหวัดสระแกว (แพะ) 
6) โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับแพะ - แกะ 
1) โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับแพะ - แกะ 
2) โครงการสรางนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดานอาหารแพะ - แกะจากผลิตผลและ

ผลพลอยไดจากการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
3) โครงการผลิตอาหารสัตวชุมชนเพื่อลดตนทุนการผลิต 
4) โครงการฟารมตนแบบแพะ - แกะ 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูเลี้ยงแพะ - แกะ 
1) โครงการจัดตั้งชมรมผูเลี้ยงแพะ - แกะระดับจังหวัด 
2) โครงการจัดตั้งเครือขายผูเลี้ยงแพะ - แกะภาคตะวันออก 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและเขมแข็งจากการเลี้ยงและผลิตแพะ - แกะ 
  2. มีความมั่นคงทางดานอาหาร 
 3. แพะ - แกะไดรับการพัฒนาดานการผลิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
 4. มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและแสดงภูมิปญญาจากการเลี้ยงแพะ - แกะ 
 5. เพิ่มมูลคาดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรไกพื้นเมือง พ.ศ. 2564 – 2568 

 หลักการและเหตุผล 

  ไกพื้นเมืองเปนสัตวปกท่ีมีตนกําเนิดมาจากไกปาในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะแถบประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เชน ไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต มนุษยไดนํามาเปนสัตวเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและไขสําหรับเปนอาหารใน
รูปแบบการพึ่งพาอาศัยกัน วิวัฒนาการของไกเปนไปตามวิถีชีวิตของเจาของ สภาพแวดลอม ภัยธรรมชาติและโรค
ระบาด อยางไรก็ตาม ไกยังสามารถขยายจํานวนขึ้นมาใหมไดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หากตัวไหนแข็งแรง ทน
ตอโรคและสภาพแวดลอมได ก็จะอยูรอดสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  ดังนั้น ไกพ้ืนเมืองจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ไก
พื้นเมืองมีความหลากหลายทางพันธุกรรม มีจุดเดนที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน ความตานทานโรคและพยาธิ หา
อาหารไดเองตามธรรมชาติ เติบโตและขยายพันธุไดภายใตการเลี้ยงดูของเกษตรกรในชนบท และใชอาหารทองถิ่น
รวมกับอาหารสําเร็จรูปไดดี มีลักษณะเนื้อและรสชาติที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถเลี้ยงในเชิงธุรกิจ เพื่อสราง
รายไดใหกับเกษตรกรได เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยสามารถแบงชนิดตามวิธีการเลี้ยง ไดแก 
การเลี้ยงไกชนเชิงกีฬา (ไกเกง) การเลี้ยงไกชนเชิงอนุรักษ (ไกชนสวยงาม) การเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อเสริมรายได การ
เลี้ยงไกลูกผสมพื้นเมืองเพื่อผลิตลูกจําหนาย การเลี้ยงไกลูกผสมพื้นเมืองเพื่อจําหนายเนื้อ ในระยะที่ผานมาเกิด
ปญหาที่เปนผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองหลายดาน เชน ขาดแคลนพอ - แมพันธุไกพื้นเมือง ขาดการ
บริหารจัดการฟารมที่ดีทําใหเกิดโรคระบาดไดงาย และขาดแหลงเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สงผลใหจํานวน
เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองลดลงอยางตอเนื่อง ไกพื้นเมืองจึงควรไดรับการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน และยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงไกพื้นเมืองใหมีรายไดที่มั่นคง และสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ในสาขาปศุสัตว ดวยความภาคภูมิใจในอาชีพ 

  พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีเกษตรกรผู เลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน 102,444 ราย มีไกพื้นเมืองจํานวน 
3,984,568 ตัว สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีรูปแบบการเลี้ยงแบบฟารมขนาดเล็ก มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 39 
ตัว นิยมเลี้ยงไกพื้นเมืองสายพันธุไกชน เพราะมีรูปรางใหญเจริญเติบโตไดดี  จังหวัดที่เลี้ยงไกพื้นเมืองมากที่สุด คือ 
จังหวัดสระแกว จํานวน 1,440,602 ตัว จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 829,667 ตัว จังหวัดชลบุรี จํานวน 406,772 ตัว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 382,572 ตัว จังหวัดระยอง จํานวน 378,178 ตัว และจังหวัดนครนายก จํานวน 
242,658 ตัว ตามลําดับ (ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)  
โดยเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษและบริโภค รูปแบบการเลี้ยงจะพัฒนาเปนแบบฟารมขนาดใหญมากขึ้น 
ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง  โดยหวังวาจะใหการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนอาชีพที่ทํา
รายไดใหเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ ไกพื้นเมืองสายพันธุที่สําคัญ เชน พันธุเหลืองหางขาว พันธุประดูหางดํา พันธุตราด  

  จากขอมูลขางตน สํานักงานปศุสัตวเขต 2 ไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองในทุก
จังหวัดในพื้นที ่โดยพิจารณาจากความนิยมในการเลี้ยง การบริหารจัดการฟารมสามารถทําไดในพื้นที่จํากัด มีตลาด
รองรับแนนอน และไกพ้ืนเมืองเมื่อเทียบราคาตอตัวแลวยังมีมูลคาสูงกวาไกเนื้อ หรือไกไข อีกดวย 

  

 

 

 



    31 
 

สว่นยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุตัว์  สาํนกังานปศสุตัว์เขต2 

 ขอมูลพื้นฐาน 

  1. ขอมูลจํานวนไกพื้นเมืองและเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  

ตารางที่ 7  ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรและไกพ้ืนเมืองรายจังหวัดในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 2 ป 2562 

จังหวัด จํานวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

รวมเขต 2 3,995,098 102,058 

สมุทรปราการ 47,617 2,011 

ชลบุรี 410,402 10,883 

ระยอง 384,974 9,559 

จันทบุร ี 133,709 7,001 

ตราด 113,867 4,053 

ฉะเชิงเทรา 377,698 12,611 

ปราจีนบุรี 832,099 17,581 

นครนายก 242,706 8,982 

สระแกว 1,452,026 29,377 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว  

  จากตารางที่ 7 พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองในพื้นที่เขต 2 มีจํานวน 102,058 ราย ไกพื้นเมือง 
3,995,098 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน 102,595 ราย ไกพื้นเมือง 
3,866,146 ตัว เกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองลดลงรอยละ 0.52 แตจํานวนไกพื้นเมืองเพิ่มขึ้นรอยละ 3.34 และจังหวัดที่
มีการเลี้ยงไกพื้นเมืองมากที่สุด ไดแก จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ระยอง และจังหวัดนครนายก ตามลําดับ 

  2. โรงเรือนเลี้ยงไกพื้นเมืองและอุปกรณ 
  โรงเรือนที่ดีตองกันแดด ฝนไดดี มีรังไข 1 รังตอแมไก 1 ตัว มีใบตะไครรองรังไขเพื่อปองกันไรไก มีที่
นอนสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร เพียงพอตอไกทุกตัว มีน้ําสะอาดใหไกกินไดตลอดเวลา มีที่ใหอาหาร มีมานกันลม 
ฝน บริเวณที่นอนและรังไข มีสุมสําหรับ กกลูกไก และใชปองกันไกใหญแยงอาหารไกเล็ก พื้นปูแกลบ ขี้เลื่อย ฟาง
ไมใหชื้นแฉะ สะสมเชื้อโรค 

  3. การผสมพันธุไกและการเลี้ยงดู 
   - พอพันธุ รูปรางดี แข็งแรง อายุ 8 เดือน - 3 ป น้ําหนัก 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป พอไก 1 ตัว ตอแม
ไก 6 - 10 ตัว 
   - แมพันธุ อายุ 6 เดือน น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป ฟกไข เลี้ยงลูกเกง แมไกไขปละ 3 - 4 ชุดๆ 
ละ 10 - 12 ฟอง ฟกออก 8 - 10 ตัว แมไกฟกไข 21 วัน เมื่อฟกได 5 - 7 วัน สองไขดูเชื้อหากไมมีเชื้อคัดไขออก 
แมไก 1 ตัวใหลูก 30 - 40 ตัวตอป 
   - ลูกไก เมื่อลูกไกอายุ 2 สัปดาห แยกเลี้ยงในกรงหรือสุม คัดไกที่แข็งแรงจากพอแมไกที่ดีทําพันธุ
รุนละ 2 - 3 ตัว และบํารุงแมไกเพื่อใหไขชุดตอไป 
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  4. อาหารไกพ้ืนเมือง 
  ชวงเชาปลอยหากินเองตามธรรมชาติ เสริมอาหารเฉพาะเวลาเย็นครั้งเดียว มีภาชนะใสน้ําสะอาดใหไก
กินตลอดเวลา ไกจะแข็งแรง และไมจิกขนกัน 
  ใชอาหารจากพืชผักธรรมชาติ เชน กระถิน พืชตระกูลถั่ว หญาชนิดตางๆ ตนกลวย พืชผัก มะละกอ 
ตําลึง ใบมันสําปะหลัง ฟาทะลายโจร แหน และวัตถุดิบในทองถิ่น เชน รําละเอียด ปลายขาว หรือขาวเปลือก 
  จัดการพื้นที่เลี้ยงไกแบบแปลงปลอยใหมีพืชสีเขียวอยูตลอดเวลา และมีแปลงพืชสมุนไพรผสมแปลง
หญาเพื่อปองกันโรค เชน ฟาทะลายโจร เสลดพังพอน กระเพรา ตะไคร ตะไครหอม เพาะปลวก หนอน หอยเชอรี่ 
น้ําหมักหอยเชอรี่ ตลอดจนใชไฟลอแมลง 

  5. ระบบการเลี้ยงไกพื้นเมือง แบงเปน 5 ระบบ ดังนี้ 
   5.1 ระบบการเลี้ยงไกชนเชิงกีฬา   
   “ไกชน” เปนไกพื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะและความสามารถพิเศษในเรื่องการตอสู ไกชนใน
บางทองถิ่นจึงอาจเรียกวา “ไกต”ี หรือ “ไกนักมวย” หรือ “ไกกีฬา” หรือ “ไกเกง” เปนตน การเลี้ยงไกชนเพื่อการ
กีฬาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาแตอดีต การชนไกเปนการคัดเลือกสายพันธุเพื่อหาตัวผูที่เกง แข็งแกรงและ
สุขภาพสมบูรณ เมื่อผานการคัดเลือกแลวจะทําใหเกษตรกรขายไดราคาเพิ่มขึ้น 10 – 100 เทา ของราคาไกพื้นเมือง
ปกติ จึงนับวาเปนการเพิ่มมูลคาไดอยางดียิ่ง 
   5.2 การเลี้ยงไกชนเชิงอนุรักษ (ไกชนสวยงาม)  
   การเลี้ยงไกชนเชิงอนุรักษ หรือการเลี้ยงไกชนสวยงาม เปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน เพราะเปน
ไกพื้นเมืองที่เลี้ยงงาย ทนทานตอโรค และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี เนื้อมีรสชาติดีและตลาดมีความตองการ
สูงมาก เมื่อนํามาคัดสายพันธุตามลักษณะและมาตรฐานประจําพันธุแลว จะสามารถเพิ่มมูลคาใหไกพื้นเมือง ไดถึง 
10 – 100 เทา โดยเฉพาะตัวที่ผานการการประกวด และชนะเลิศมาแลว อาจมีราคานับแสนบาทเลยทีเดียว 
นอกจากนี้การเลี้ยงไกเชิงอนุรักษหรือไกชนสวยงาม ยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาแตอดีต เปนสมบัติของชาติที่
ควรคาตอการอนุรักษ 
   5.3 การเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อเสริมรายได 
   โดยทั่วไปไกพื้นเมืองจะมีความแข็งแรง หากินเกง ตานทานตอโรคระบาดสูง เติบโตและ
ขยายพันธุในสภาพการเลี้ยงดูแบบงายๆ ของเกษตรกรไดดี ตลาดมีความตองการสูงเนื่องจากเนื้อไกมีกลิ่นและ
รสชาติดี  เกษตรกรสามารถเลี้ยงในลักษณะเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะไดไกทั้งเพ่ือบริโภค และจําหนายเปนรายไดเสริม
ใหกับครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง 
   5.4 การเลี้ยงไกลูกผสมพ้ืนเมืองเพ่ือผลิตลูกจําหนาย 
   ไกพันธุลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวางไกพันธุเนื้อและไกพันธุไข นํามาเปนแมพันธุพื้นฐานเพื่อ
ผสมกับไกพอพันธุพื้นเมือง  จะไดไกลูกผสมที่เรียกวาไกลูกผสมพ้ืนเมือง ที่ยังคงมีรสชาติของเนื้ออรอย เนื้อแนนและ
นุม ไขมันต่ําเชนเดียวกับไกพ้ืนเมือง แตมีการเจริญเติบโตดีกวาไกพื้นเมือง จึงสามารถเลี้ยงสูตลาดไดเร็ว 
   5.5 การเลี้ยงขุนไกพื้นเมืองเพื่อจําหนายเนื้อ 
   ไกเนื้อลูกผสมพื้นเมือง เปนไกลูกผสมที่ปรับปรุงเพื่อใหเปนไกเนื้อที่มีรสชาติ กลิ่นและคุณภาพ
เนื้อเชนเดียวกับไกพ้ืนเมือง ซึ่งผูบริโภคสวนใหญจะนิยมบริโภคเนื้อไกพื้นเมือง นอกจากคุณภาพของเนื้อแลว ไกเนื้อ
ลูกผสมพื้นเมืองยังพัฒนาใหมีการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงขุนสงตลาดไดตั้งแตอายุ 8 – 12 สัปดาห และยัง
สามารถเลี้ยงดวยอาหารที่มีคุณภาพต่ํากวาไกพันธุเนื้ออ่ืนๆ  
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  6. การแปรรูป พื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีโรงฆาไกที่มีใบอนุญาต จํานวน 182 แหง  

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

  จุดแข็ง (Strength) 
  1. มีกลุมอนุรักษไกพื้นเมืองในพื้นที่ เชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว และ
จังหวัดตราด   
  2. เนื้อไกพ้ืนเมืองมีไขมันต่ํา นุม แนน เปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 
  3. แมไกพ้ืนเมืองสามารถฟกไขไดเอง เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอยในการขยายพันธุไกพื้นเมือง 
  4. ไกพื้นเมืองเลี้ยงลูกเกงทําใหมปีริมาณไกพ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้น 
  5. ไกชนไทยมีชื่อเสียงเปนที่ตองการทั้งในและตางประเทศ 
  6. สามารถเลี้ยงดวยอาหารที่มีตนทุนต่ําได 

  จุดออน (Weak) 
  1. เกิดโรคระบาดในสัตวปก 

2. ขาดการจัดทําพันธุประวัติประจําตัวไก ทําใหไมทราบสายพันธุไกพื้นเมืองที่ชัดเจน 
3. ไกพื้นเมืองนิยมเลี้ยงหลังบานยังขาดการพัฒนาการปรับระบบการเลี้ยงที่มีการปองกันโรค   
4. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑจากไกพ้ืนเมืองเพ่ือเพ่ิมมูลคาและชองทางการตลาด 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงขอมูลพื้นฐานไกพื้นเมือง เชน ขอมูลดาน

การตลาด ดานราคา ขอมูลเรื่องโรค ขอมูลดานโรงฆา รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของยังไมสมบูรณ
ชัดเจน จึงไมสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีแหลงพืชสมุนไพรหลายชนิด ในการนํามาเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
2. มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวในทองถิ่นหลากหลาย 
3. มีตลาดอาเซียนรองรับผลผลิตไกพ้ืนเมืองของไทย 
4. ราคาจําหนายสูงกวาไกเนื้อ 
5. พื้นที่ภาคตะวันออกมีแหลงทองเท่ียวที่ชาวตางชาตินิยมทองเที่ยวมาก 
6. มีหองปฏิบัติการวินิจฉัยโรคในภาคตะวันออก 
7. มีสนามซอมและประลองไกพ้ืนเมืองที่ไดรับอนญุาตในพ้ืนที ่
8. กรมปศุสัตวมีนโยบายสงเสริมและอนุรักษไกพ้ืนเมือง 

  อุปสรรค (Threats) 
  1. เกิดโรคระบาดในไกพ้ืนเมืองอยูเนืองๆ ทําใหผลผลิตไมไดคุณภาพมาตรฐาน 
  2. ไมมี พรบ. รองรับในการสงเสริมและอนุรักษสัตวพื้นเมือง 
  3. มาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมืองยังมนีอย 
  4. การสงไกพื้นเมืองไปจําหนายยังตางประเทศ กฎหมายยังไมชัดเจน 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 “เปนแหลงผลิตไกพื้นเมืองใหมีคุณภาพและอัตลักษณเพ่ือการอนุรักษและบริโภค” 
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 พันธกิจ (Mission) 
 1. วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3. ยกระดับพื้นที่เปนเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย เพื่อการสงออก และปองกันกําจัดโรคระบาดอ่ืน 
 4. กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหเปนไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหมีการผลิตไกพื้นเมืองอยางยั่งยืน 
 2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในพ้ืนที ่
 3. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารของภาคตะวันออก 
 4. เพื่อพัฒนาการผลิตไกพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑไกพื้นเมืองใหไดมาตรฐานปลอดภัยมีอัตลักษณ 
 5. เพื่อเพิ่มมูลคาและขยายตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ  

 ตัวชี้วัด 
 1. สามารถลดตนทุนการผลิตไกพ้ืนเมืองไดไมนอยกวารอยละ 5  
 2. เพิ่มผลผลิตไกพื้นเมืองไดไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

 เปาหมายระยะ 5 ปแรก (ป 2564 – 2568) 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองปละ 5,120 ราย (รอยละ 5 ของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง) 

 2. สนับสนุนใหเกษตรกรเก็บรักษาไกพื้นเมืองพันธุดีไวขยายพันธุ เพื่อผลิตไกพื้นเมืองคุณภาพปละ 199,250 
ตัว (รอยละ 5 ของจํานวนไกพื้นเมือง) 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพื้นเมืองและเนื้อไกคุณภาพ (Premium grade) เพิ่มขึ้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การรักษาตลาด การอนุรักษและการบริโภคไกพื้นเมือง 
1) โครงการรวมงานมหกรรมไกพ้ืนเมือง ชม ชิม ชอป ประกวดไกพ้ืนเมืองของกรมปศุสัตว 
2) โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 
3) โครงการอนรุักษพันธุไกพื้นเมืองภาคตะวันออก 
4) โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองเชิงการคา 
5) โครงการแปรรูปไกพ้ืนเมืองเชิงการคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
6) โครงการประชาสัมพันธไกพื้นเมืองไทยเชิงทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่นิยมของชาวตางชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐานปลอดภัย 
1) โครงการพัฒนาฟารมไกพ้ืนเมืองใหมี GFM (Good Farming Management) หรือ GAP 
2) โครงการสงเสริมโรงฆาไก มาตรฐาน GMP 
3) โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑใหเกษตรกร 
4) โครงการลดปญหาโรคระบาดและพัฒนาสุขภาพไกพ้ืนเมือง 
5) โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระบบปศุสัตวสีเขียว/ปศุสัตวอินทรีย 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การกระตุนการเพิ่มประชากรไกพื้นเมือง 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องดานไกพื้นเมือง (Smart Farmer) 
2) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในระยะปานกลางและระยะยาวใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพื้นเมืองแบบแปลงใหญ 
4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดยุค 4.0 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรไทย (ไก

พื้นเมือง) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรบัไกพื้นเมือง 
1) โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับไกพ้ืนเมือง 
2) โครงการสรางนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดานอาหารไกพื้นเมืองจากผลิตผลและ

ผลพลอยไดจากการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
3) โครงการผลิตอาหารสัตวชุมชนเพื่อลดตนทุนการผลิต 
4) โครงการฟารมตนแบบไกพ้ืนเมือง 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 
1) โครงการจัดตั้งชมรมผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองระดับจังหวัด 
2) โครงการจัดตั้งเครือขายผูเลี้ยงไกพื้นเมืองภาคตะวันออก 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและเขมแข็งจากการเลี้ยงและผลิตไกพื้นเมือง 
  2. มีความมั่นคงทางดานอาหาร 
 3. ไกพื้นเมืองไดรับการพัฒนาดานการผลิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
 4. มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและแสดงภูมิปญญาจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
 5. เพิ่มมูลคาดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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