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คํานํา 
 

 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ โดยการบริหารเชิงยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ทั้งระบบ และได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ มีหน้าที่ในการจัดทํายุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการข้ันตอนต่างๆ  

 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้จัดทําแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 
2565 ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
และผู้บริหารสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 1  จํานวน ๔ ชนิดสัตว์ ประกอบด้วย แพะ โคเน้ือ โคนม และกระบือ โดยมีหลักแนวคิด
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์  

 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 
2563 - 2565 ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของหน่วยงานและผู้สนใจ นําไปใช้เป็นแนวทางใน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความย่ังยืน
ในการประกอบอาชีพต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการ และคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 มา ณ โอกาสน้ี 
  

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1  
กรมปศุสัตว์ 
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 ค่านิยมองค์กร         ๔
 ข้อมูลพ้ืนฐาน         ๕ 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 จัดทําขึ้นเพ่ือให้การดําเนินงาน
ราชการของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ภายใต้สังกัดกรมปศุสัตว์มีการทํางานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน
และกรอบในการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เน้น “คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ” ด้วย 
กรอบความมุ่งมั่นแห่งการเป็นองค์กรพัฒนาการปศุสัตว์ของภูมิภาค พร้อมเสริมสร้างศักยภาพของการแข่งขัน 
ในมิติของอาเซียน และเวทีการค้าโลก ภายใต้มูลเหตุดังกล่าว และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทํา
แผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ฉบับน้ี จึงอาศัยแนวนโยบายแห่งรัฐบาลไทย ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ เก่ียวข้อง 
สถานการณ์บริบทโลก บริบทประเทศไทย การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community : AEC) และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ผนวกเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีขั้นตอนโดยสังเขป ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้วยการทบทวนปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับ
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 2. การวิเคราะห์ SWOT ของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 เพ่ือประเมินหาจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/ 
ภัยคุกคาม 
 3. การกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์สํานักงาน 
ปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ SWOT พร้อมทั้งกิจกรรมและแผนงานรองรับ
ยุทธศาสตร์ 
 4. ยกร่างแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 
 5. การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 
จากผู้บริหารของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 6. การกําหนดแผนงาน/โครงการท่ีต้องดําเนินการ ตามลําดับความสําคัญเร่งด่วนของการบริหารแผน
โดยกําหนดระยะเวลาของแผนงานรวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 7. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สํานักงาน 
ปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 
 
ลักษณะสําคัญ 
 1. มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศ ภายใต้การดําเนินงานตามนโยบายของกรม 
ปศุสัตว์เพ่ือเป็นรากฐานสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 และการบริการที่ 
ครบวงจรภายใต้พันธกิจของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
 2. มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ด้วยศักยภาพการผลักดันของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
ตลอดจนมุ่งเช่ือมโยงการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ตลอดทั้งคลัสเตอร์ (Cluster) การปศุสัตว์ไทย โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้าราชการ บนฐานประเด็นการพัฒนาองค์การ
อย่างย่ังยืน 
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 3. เป็นแผนพัฒนาแบบองค์รวม เน้นการพัฒนาบนฐานการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค 
โอกาส ศักยภาพและความพร้อมของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ
ปฏิบัติ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 

 1. บุคลากรมีความรู้เฉพาะทางสูง 
 2. การตรวจวินิจฉัยโรคทําได้รวดเร็ว 

3. มีชุดเฉพาะกิจอยู่ใกล้พร้อมเรียกใช้ด้านกฎหมาย 
4. สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 มีความพร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขต 1 
5. พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เหมาะสมกับการทําปศุสัตว์ อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบในการผลิต 

     อาหารสัตว์ และเป็นฐานการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก (สุกร ไก่เน้ือ นม ไข่ไก่ ) 
6. จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี เป็นพ้ืนที่สําคัญทางการตลาดด้านปศุสัตว์ 
7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะกับปศุสัตว์แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 8. จังหวัดชัยนาทเป็นพ้ืนที่ทํานาหญ้าคุณภาพสูง เพ่ือการสนับสนุนทางปศุสัตว์ มีศูนย์วิจัย 
     และพัฒนาอาหารสัตว์ต้ังอยู่ และเป็นพ้ืนที่ผลิตสัตว์ที่หลากหลาย 

9. ความสามารถของผู้ประกอบการรายใหญ่ในภาคการผลิต (สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี)  
    ในภาคของ post havest (ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา) 

 

จุดอ่อน (Weak) 
 1. มีข้อจํากัดในทรัพยากรในการสนับสนุนในการดําเนินงานในเรื่อง บุคคล อุปกรณ์   
     โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ และยานพาหนะ 
 2. มีการฝ่าฝืนการเคลื่อนย้ายสัตว์เมื่อเกิดโรคระบาด (พ่อค้ารายย่อย) 
 3. ไม่มีโรงพยาบาลเพ่ือรักษาสัตว์ใหญ่  
 4. ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ มีภัยธรรมชาติ (นํ้าท่วมซ้ําซาก ภัยแล้งซ้ําซาก)  
 5. เกษตรกรรายย่อยยังขาดความเข้มแข็ง ขาดวินัย 
 6. เกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก คนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดต่ออาชีพเกษตรกรรรม ขาดแรงงาน 
     ภาคเกษตร 
 7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่ที่ถูกรุกล้ําด้วยภาคอุตสาหกรรม 
 8. ต้นทุนจากปัจจัยการผลิตที่สูง 
 9. ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
 

โอกาส (Opportunity) 
 1. ตลาดภายในประเทศ (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี) 
 2. ตลาดภายในจังหวัด  

 3. พ้ืนที่ขนส่ง สะดวกสบาย (รถไฟความเร็วสูง ทางด่วน) 
 4. เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทางการตลาด 
 5. ความต้องการอาหารปลอดภัย และสุขภาพ  มีสูงขึ้น 
 6. ยังมีความต้องการต่อสินค้าปศุสัตว์ในระดับโลก 
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อุปสรรค (Threats) 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความแปรปรวนและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
2. นโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงและไม่ต่อเน่ือง 
3. การจัดทําเขตการค้าเสรี (FTA) ทําให้เกษตรกรรายย่อยต้องเผชิญกับปัญหาการนําเข้าจาก

ต่างประเทศที่ไหลเข้ามาพร้อมกับเง่ือนไขการลดภาษี และทําให้เกษตรกรรายย่อยต้องเผชิญกับ
ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าเกษตรราคาถูกจาก
ต่างประเทศได้ ส่งผลให้การผลิตและปริมาณการผลิตภายในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว จนอยู่ใน
ฐานะที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ  ต้องนําเข้าในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น
ตามลําดับ  

4. การเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ และโรคระบาดข้ามพรมแดน 
5. ภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน มีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้ามากขึ้น 
6. กระแสการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการรักสุขภาพ เน้นการบริโภคผัก ผลไม้ ลดการ

บริโภคเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรที่นําและขับเคลื่อนการปศุสัตว์เพ่ือสร้างรายได้ในการแข่งขันและความมั่นคงในอาชีพของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๑” 
 
พันธกิจ 
 1. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพมาตรฐาน 
 3. ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ 
 4. กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวก ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 
เป้าหมายหลัก 

1. ยกระดับความแข็งแกร่งในการผลิตและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคง 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นกําลังสําคัญในการเปลี่ยนแปลง 

 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการการผลิตสัตว์ให้ได้มาตรฐาน (การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การขนส่ง) และเช่ือมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม (ตลาดคู่ค้า ตลาดออฟไลน์และ
ออนไลน์) 

2. การส่งเสริมสุขภาพสัตว์และการควบคุมป้องกันโรค 
3. การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์สัตว์ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) ผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ (แปรรูป บรรจุภัณฑ์) 
5. สร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) ให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์ (สร้าง story) 
6. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเครือข่าย 
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7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมความม่ันคงในอาชีพของเกษตรกร 
8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม 

(เทคโนโลยี ความรู้นอกศาสตร์) 
 
ค่านิยมองค์กร 

“สามัคค ีมีเมตตา” 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ลักษณะภูมิประเทศ 
 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ต้ังอยู่เลขที่ 80/2 หมู่ 4 ถ .ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี โดยมีอาณาเขตติดต่อ กับ
จังหวัดใกล้เคียงดังน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอุทัยธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับสมุทรสงคราม สมุทรปราการ และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครนายก นครราชสีมา และชัยภูม ิ
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับนครปฐม และกาญจนบุรี 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงจังหวัดในพืน้ที่รบัผดิชอบของสํานกังานปศุสตัว์เขต 1 
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2. ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
11,1๐๘,713 คน  
 

ที ่ จังหวัด จํานวน 
(คน) 

ความหนาแนน่ 
(คน/ตร.กม.) 

1 กรุงเทพมหานคร 5,676,648 3,618.00 
2 ชัยนาท 328,263 132.91 
3 นนทบุรี 1,246,295 2,002.71 
4 ปทุมธานี 1,146,092 751.11 
5 พระนครศรีอยุธยา 817,441 326.89 
6 ลพบุรี 758,733 122.38 
7 สระบุรี 645,024 180.35 
8 สิงห์บุรี 209,377 254.56 
9 อ่างทอง 280,840 290.01 

รวม 11,108,713   
   ที่มา : กรมการปกครอง, 2561 
 
3. ข้อมูลจํานวนปศุสัตว์และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนปศุสัตว์และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของประเทศ แยกเป็นรายเขต ปี 2562 
 

เขตปศุสตัว์
ที ่

ชนดิสตัว์ 
โคเนื้อ โคนม กระบอื 

จํานวนสตัว์ เกษตรกร จํานวนสตัว์ เกษตรกร จํานวนสตัว์ เกษตรกร 
1 153,562 10,505 190,725 5,101 9,381 1,656 
2 130,707 12,576 38,394 897 44,541 3,626 
3 1,670,035 302,319 146,086 4,558 501,123 109,232 
4 1,219,468 230,999 56,167 1,483 380,258 76,204 
5 513,175 51,469 83,192 1,745 143,237 15,505 
6 478,309 33,799 6,694 233 87,862 7,735 
7 796,424 46,251 140,512 4,629 12,387 1,113 
8 532,176 95,996 4,421 193 16,055 1,703 
9 377,951 87,594 120 11 11,941 1,483 

รวม 5,871,807 871,508 666,311 18,850 1,226,785 218,257 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนปศุสัตว์และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของประเทศ แยกเป็นรายเขต ปี 2562 (ต่อ) 
 
เขตปศุสตัว์

ที ่
ชนดิสตัว์ 

สุกร แพะ แกะ 
จํานวนสตัว์ เกษตรกร จํานวนสตัว์ เกษตรกร จํานวนสตัว์ เกษตรกร 

1 923,678 4,127 104,069 3,281 6,510 259 
2 1,609,076 2,816 18,855 680 3,303 140 
3 1,154,814 43,643 70,050 2,580 2,676 164 
4 1,063,823 32,976 26,439 1,241 1,134 89 
5 1,195,617 48,899 10,109 709 1,228 72 
6 960,047 24,519 65,193 1,913 7,554 204 
7 3,109,626 7,973 160,844 4,263 21,719 311 
8 1,090,963 19,876 126,016 7,425 1,609 164 
9 181,541 2,443 250,958 43,758 24,356 5,229 

รวม 11,289,185 187,272 832,533 65,850 70,089 6,632 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนปศุสัตว์และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของประเทศ แยกเป็นรายเขต ปี 2562 (ต่อ) 
 
เขตปศุสตัว์

ที ่
ชนดิสตัว์ 

ไก ่ เปด็ 
จํานวนสตัว์ เกษตรกร จํานวนสตัว์ เกษตรกร 

1 99,866,876 110,808 6,192,789 15,090 
2 85,225,194 108,655 3,869,030 11,979 
3 74,484,375 635,645 3,802,851 118,979 
4 27,429,700 604,511 3,062,517 134,505 
5 24,568,986 363,820 381,730 15,502 
6 35,960,572 307,473 3,350,245 23,371 
7 71,847,559 114,813 6,850,148 10,487 
8 27,108,741 242,166 1,816,976 36,313 
9 9,145,637 189,311 1,759,922 78,006 

รวม 455,637,640 2,677,202 31,086,208 444,232 
 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
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ในปี 2562 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด จํานวน 3,037,476 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขต 3 
จํานวน 745,408 ราย (ร้อยละ 24.54) รองลงมาคือเขต 4 จํานวน 685,802 ราย (ร้อยละ 22.58) และ
เขต 5 จํานวน 384,188 ราย (ร้อยละ 12.65) ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงจํานวนปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 และปศุสัตว์ของประเทศ ปี 2562 
 

ชนดิสตัว์ ปศุสตัว์เขต 1 ประเทศ 
จํานวนสตัว์ 

(ตัว) 
% เกษตรกร 

(ราย) 
% จํานวนสตัว์ 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
โคเน้ือ 153,562 2.62 10,505 1.21 5,871,807 871,508 
โคนม 190,725 28.62 5,101 27.06 666,311 18,850 
กระบือ 9,381 0.76 1,656 0.76 1,226,785 218,257 
สุกร 923,678 8.18 4,127 2.20 11,289,185 187,272 
แพะ 104,069 12.50 3,281 4.98 832,533 65,850 
แกะ 6,510 9.29 259 3.91 70,089 6,632 
ไก่ 99,866,876 21.92 110,808 4.14 455,637,640 2,677,202 
เป็ด 6,192,789 19.92 15,090 3.40 31,086,208 444,232 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
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 ในปี ๒๕๖๒ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในระดับประเทศในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 มีสัดส่วนของจํานวน
โคนมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๒ รองลงมาคือไก่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๒ และเป็ด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๒ 
โดยในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พบว่า มีสัดส่วนของจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๐๖ รองลงมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๘ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๔ 
รายละเอียดตามตารางที่ ๒ และแผนภูมิที่ ๒ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์รายชนดิสตัว์ พ.ศ. 2563 - 2565 

 
1. ยุทธศาสตร์แพะ พ.ศ. 2563 - 2565 
 
หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 เป็นพ้ืนที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงแพะมากเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ รองมาจากพ้ืนที่
เขต 9 และเขต 7 โดยมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะกระจายอยู่ทั่วไปทุกจังหวัด เลี้ยงเพื่อจําหน่ายเป็นแพะขุน และ
พ่อ-แม่พันธ์ุ ให้แก่พ่อค้าในกรุงเทพมหานครและพ่อค้าท้องถิ่น 
 ที่ผ่านมาสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้กําหนดให้การส่งเสริมการเลี้ยง
แพะเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด เน่ืองจากเห็นว่าแพะเป็นสัตว์ที่มีอนาคต ตลาดมีความต้องการสูงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่สูงเหมาะสมต่อการเลี้ยงแพะ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร 
มีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากที่สามารถใช้เป็นอาหารของแพะได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลข้างต้น สํานักงาน
ปศุสัตว์เขต 1 จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงและการขยายพันธ์ุแพะเพื่อสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฯลฯ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ข้อมูลจํานวนปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้สัตว์ 
แสดงข้อมูลจํานวนแพะและเกษตรกร แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2562 
 

  กรุงเทพ 6,511 330 3,534 170 10,045 431 
  นนทบุรี 1,818 159 1,148 84 2,966 212 
  ปทุมธานี 2,152 104 142 7 2,294 110 
  อยุธยา 4,273 251 496 30 4,769 269 
  อ่างทอง 5,272 181 318 20 5,590 197 
  ลพบุรี 32,698 977 1,015 26 33,713 993 
  สิงห์บุรี 11,146 319 69 6 11,215 321 
  ชัยนาท 19,032 400 397 7 19,429 404 
  สระบุรี 13,245 338 803 21 14,048 344 

 รวม     96,147       3,059       7,922          371  104,069       3,281

เกษตรกร
(ราย)

แพะนม
จังหวัด จํานวน

(ตัว)
เกษตรกร

(ราย)
จํานวน
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

จํานวน
(ตัว)

รวมแพะเน้ือ

 
 

  ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
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 จากตาราง พบว่า พ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 มีการเลี้ยงแพะ จํานวน 104,069 ตัว จังหวัดที่เลี้ยง
แพะมากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี 33,713 ตัว (ร้อยละ 32.39) รองลงมาจังหวัดชัยนาท จํานวน 19,429 ตัว 
(ร้อยละ 18.67) และจังหวัดสระบุรี จํานวน 14,048 ตัว (13.50) 
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จํานวนแพะและเกษตรกรผูเ้ลี้ยงแพะในพืน้ที่เขต 1 ป ีพ.ศ. 2557 – 2562 
 

รายการ ปี 2557  ป ี2558 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
แพะ 49,965 74,035 79,097 95,947 104,069 

เกษตรกร 1,344 1,627 2,091 2,831 3,281 
 

 
 

๒. ด้านการตลาด 
  ๑. ตลาดซื้อ-ขายแพะ เน่ืองจากกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของอาหารปลอดภัย 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจในคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทยจึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือผลิต
สินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยได้
ดําเนินการขับเคล่ือนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ 
จํานวน ๕๐๑ กลุ่ม ชมรมแพะระดับจังหวัด ๔๖ ชมรม เครือข่ายแพะระดับเขต ๙ เครือข่าย ซึ่งกรมปศุสัตว์
สามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมผ่านสถาบันเกษตรกรดังกล่าวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้
การจัดการฟาร์ม การลดต้นทุน การจัดทําแผนผลิตและการตลาด การแปรรูป และส่งเสริมการตลาด  

๒. แนวโน้มของตลาดแพะมีชีวิต  
๒.๑ ความเป็นไปได้ด้านตลาดแพะมีชีวิตในประเทศโดยส่วนใหญ่ส่งจําหน่ายในพื้นที่

ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่อย่างหนาแน่นจะมีการซื้อแพะจากภาคกลาง ภาคตะวันตก และอ่ืนๆ  
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๒.๒ ความเป็นไปได้ด้านตลาดแพะมีชีวิตที่ส่งออกต่างประเทศมีการส่งออกแพะไปยัง
ประเทศมาเลเซีย, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณความต้องการเพ่ิมขึ้นมาก 
 ๓. ปัจจุบันมีโรงเชือดแพะมาตรฐาน จํานวน ๒ แห่ง ซึ่งเป็นโรงเชือดของเอกชนแห่งแรก ที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP แล้ว สามารถเชือดแพะส่งตลาด (Modern Trade) และส่งต่างประเทศได้ ส่วนอีกแห่งหน่ึงยังอยู่
ระหว่างการปรับปรุงให้ได้รับมาตรฐาน GMP เพ่ือส่งออกซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ ๔๐๐ ตัว/วัน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT Analysis) 
 คณะทํางานยุทธศาสตร์แพะสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับผู้เก่ียวข้องด้านการผลิต แปรรูป และ
การตลาดแพะ รวมทั้งเกษตรกรแกนนําได้วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และความเป็นไปได้ในการผลิตแพะ มีผล
จากการวิเคราะห์ SWOT ดังน้ี 

จุดแข็ง (S) 
 1. เกษตรกรพร้อมที่จะเข้าร่วมสู่การจัดต้ังเครือข่าย 
  2. การเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงและให้ผลตอบแทนเร็ว 
 3. มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแพะที่เหมาะสม 
 4. สามารถใช้พืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติหลากหลาย 
  5. การเลี้ยงแพะใช้เงินลงทุนตํ่าเมื่อเทียบกับโคและกระบือ 
 6. ภาครัฐมีกฎ ระเบียบ ที่ดูแลต้ังแต่ระบบการผลิตถึงผู้บริโภค 
 7. เกษตรกรมีความต้องการในการขยายขนาดฟาร์ม 
 8. เกษตรกรมีศักยภาพที่จะปรับปรุงและขยายพันธ์ุได้เอง 
 

จุดอ่อน (W) 
 1. ปริมาณแพะพันธ์ุดีไม่เพียงพอต่อการใช้ขยายพันธ์ุ 
 2. การขับเคลื่อนเครือข่ายแพะยังไม่ครอบคลุมและไม่เข้มแข็ง 
 3. เกษตรกรขาดความรู้ในการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้และไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเชิงธุรกิจ 
 4. เกษตรกรไม่ค่อยเห็นความสําคัญในการจัดหาพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ 
 5. ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดไม่เป็นปัจจุบัน 
 6. เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ขาดทักษะในการให้บริการเกษตรกร 
 7. ขาดการสนับสนุนและการพัฒนาด้านตลาดจากภาครัฐ 
 8. พ้ืนที่การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ไม่เพียงพอ 
 9. ความนิยมบริโภคเน้ือแพะมีเฉพาะกลุ่ม เพราะยังหาซื้อได้ยาก 
 10. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  11. ขาดโรงเชือดที่ได้มาตรฐานและจํานวนเขียงมีจํากัดเฉพาะแห่ง 
 

โอกาส (O) 
 1. นโยบายภาครัฐกําหนดให้แพะเป็นสินค้าในยุทธศาสตร์ 
 2. ผลผลิตจากแพะสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย 
 3. รัฐมีนโยบายสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
 4. ประชาชนชาวมุสลิมต้องการสินค้าแพะและผลิตภัณฑ์ 
  5. ผลิตภัณฑ์จากแพะสามารถตอบสนองความต้องการบริโภคสินค้าสุขภาพ 
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อุปสรรค (T) 
 ๑. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายแพะจากพ้ืนที่ใกล้เคียง ทําให้เสี่ยงต่อการควบคุมโรค 
 ๒. การบริโภคแพะส่วนใหญ่ยังอยู่เฉพาะในบางกลุ่ม 
 ๓. ปัญหาโรคระบาดสําคัญต่อการเลี้ยงแพะ (แท้งติดต่อและ CAE) 
 ๔. การขยายของเมืองและพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ลดพ้ืนที่เลี้ยงแพะ 

 
วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ย่ังยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภคและต่อการส่งออก” 
 
พันธกิจ 
 1. เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแพะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแพะ 
 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่าย และชมรมผู้เลี้ยงแพะ 
 3. พัฒนาและเพ่ิมจํานวนฟาร์มแพะมาตรฐานและโรงฆ่าแพะมาตรฐานให้มากขึ้น 
 4. ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะภายในประเทศให้มากขึ้น 
 5. การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
 6. พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเช่ือมโยงกับตลาดต่างประเทศ 
 7. เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑ์จากแพะและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 8. ประสานความร่วมมือทางด้านการผลิต แปรรูปและการตลาดในพ้ืนที่ภูมิภาค 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 
 2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออก 
 3. เพ่ือส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด 
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 
 
เป้าหมาย 
 1. ประชากรแพะภายในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นปีละไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 
 2. มีเครือข่ายหรือชมรมผู้เลี้ยงแพะประจําจังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย และระดับเขต 
     1 เครือข่าย 
 3. ให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ระดับ A จํานวน 30 แห่ง ระดับ B จํานวน 65 แห่ง 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หลัก จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือ 
     การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
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 โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
  1.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

 1) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ 
 2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วม 
 3) โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการเลี้ยงแพะ 
 4) โครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะ 
 5) โครงการเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร 

  1.2 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
   1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 

 2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2.1 กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ 
   1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตด้านปศุสัตว์ปลอดภัย 
   2) โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้านม 

3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 
4) โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรี 
5) โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะอินทรีย์วีถีสิงห์บุรี 
6) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ 
7) โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะคุณภาพดี 

        เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร 
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ 
10) โครงการส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์กระจายพันธ์ุแพะในความรับรองของรัฐ 
11) โครงการส่งเสริมการขยายพันธ์ุแพะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

  2.2 กลยุทธ์การเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารแพะ 
   1) ส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงเพ่ือจําหน่ายในเกษตรกรเครือข่าย 
   2) พัฒนาศักยภาพพ้ืนที่สาธารณะและรกร้างเพ่ือเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์เลี้ยงแพะ 
   3) จัดต้ังคลังเสบียงสัตว์และศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนโดยความร่วมมือกับท้องถิ่น 
  2.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบการผลิตแพะให้ปลอดโรค และปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 

1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพ่ือการค้าและการส่งออก 
2) โครงการพัฒนาฟาร์มปลอดโรค (แพะ) จังหวัดสิงห์บุรีกิจกรรม 
    การป้องกัน ควบคุมและกําจัดโรคบรูเซลลาในแพะ 

 3) การเลี้ยงแพะเน้ือเข้าสู่ระบบฟาร์มปลอดโรค เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค 
4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
5) โครงการฟาร์มปลอดโรคแพะ 
6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพ่ือการบริการเกษตรกร 

   7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแพะสู่มาตรฐาน  
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 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
  3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
   1) โครงการจัดงาน "เทศกาลแพะเมืองนนท์" 
   2) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษาและพัฒนาการแปรรูปสินค้าอาหาร 
       ปลอดภัย 

3) โครงการส่งเสริมมหกรรมประกวดแพะพันธ์ุดี การแปรรูปและผลผลิต 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดซื้อขายแพะ  
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดแพะในระดับจังหวัด 
6) โครงการรณรงค์และเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชน 
 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 ควรมีองค์กร กลไกบริหารและวิธีการปฏิบัติที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ฯ 
ดังน้ี 
 1) องค์กรระดับเขต  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาแพะเป็นองค์กรกลางในการประสานจัดทํานโยบาย
แผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมีปศุสัตว์เขตรับผิดชอบและประสานด้าน
งบประมาณ และด้านการบริหารและกลั่นกรอง นโยบายแผนปฏิบัติงานและการดําเนินงานในแต่ละปีให้เป็นระบบ 
 2) องค์กรระดับจังหวัด  ในแต่ละจังหวัด ควรมีคณะทํางานพัฒนาแพะระดับจังหวัดที่มีตัวแทนจาก
ภาคราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็น
คณะทํางานเพ่ือร่วมระดมความคิดเห็น จัดทําแผน ประสานงาน แก้ไขปัญหา และจัดทําแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  3) กลไก  ควรจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาแพะระดับเขต แผนพัฒนาแพะระดับจังหวัดตลอดจนการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือการของบประมาณ จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงไปตลอดจนนโยบายของรัฐและความต้องการของเกษตรกร 
ภาวะด้านการตลาดและความต้องการในการบริโภคแพะในพ้ืนที่ภูมิภาค 
  4) การบริหารแผน  ปศุสัตว์เขต จําเป็นต้องยึดหลัก 3 ประการคือ 
  4.1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์
เขต 1 โดยศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการและกํากับดูแลยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภคสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม 
ปศุสัตว์ ติดตามเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ ทั้งหน่วยภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ มีการ
ดําเนินงานเป็นไปตามท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือกําหนดแนวทางป้องกันทั้ง
ด้านการผลิต ด้านสุขอนามัย ด้านราคา ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
  4.2 แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะ-แกะ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 โดยศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติการตายยุทธศาสตร์แพะ-แกะ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตอบสนองต่อ
ความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ดําเนินการตามแผนโครงการ
และกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ มีการดําเนินงานเป็นไปตามท่ี
กําหนดในยุทธศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานให้ปศุสัตว์เขต 1 ทราบทุกเดือน 
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  4.3 สร้างเครือข่าย (Network) ระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เป็น 
จุดร่วมในการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่จะดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ เป็นไปด้วยความสําเร็จ 
 5) วิธีปฏิบัติ  เพ่ือให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการบริหารแผนบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สมควรกําหนดวิธีปฏิบัติดังน้ี 
  5.1 ด้านการเงิน เน้นการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและแผน
งบประมาณ 
  5.2 ด้านบุคลากร ปรับปรุงระบบงานรวมท้ังฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถรองรับภารกิจที่
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและประสานงานกลั่นกรอง คัดเลือกและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรของ
เกษตรกรที่สนใจจริง ๆ ที่จะเข้าร่วมในโครงการให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  5.3 ด้านการบริหาร ประกอบด้วยการวางแผนปฏิบัติงาน การกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายและ
การปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบาย ฯลฯ ข้างต้น โดยดําเนินการในเชิงระบบรวมซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย
หลายระบบ ผสมผสานเข้าด้วยกันและมอบหมายความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตาม
โครงการให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน รวมท้ังจัดให้แผนงานติดตามและประเมินผลสําเร็จอย่างใกล้ชิดเป็นรายปี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีต้นทุนการผลิต 
     ที่เหมาะสม 
 2. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแพะที่เกษตรกรผลิตได้มีเสถียรภาพด้านราคา และตลาดรองรับได้ตลอดปี 
 3. มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตแพะมีจํานวนหลากหลายชนิดเพ่ิมตามขึ้น 
 4. องค์กรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศาสตรแ์พะเขต 1 

วิสัยทศัน ์
“พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ย่ังยืน มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภค 

และต่อการส่งออก” 

ยุทธศาสตร ์

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือ 
    การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 

พันธกิจ 

1. เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแพะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแพะ 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่าย และชมรมผู้เลี้ยงแพะ 
3. พัฒนาและเพิ่มจํานวนฟาร์มแพะมาตรฐานและโรงฆ่าแพะมาตรฐานให้มากข้ึน 
4. ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะภายในประเทศให้มากข้ึน 
5. การสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 
6. พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ 
7. เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑ์จากแพะและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
8. ประสานความร่วมมือทางด้านการผลิต แปรรูปและการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

เป้าหมาย 

1. ประชากรแพะภายในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนปีละไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 
2. มีเครือข่ายหรือชมรมผู้เลี้ยงแพะประจําจังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย และ     
    ระดับเขต 1 เครือข่าย 
3. ให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ระดับ A จํานวน 30 แห่ง ระดับ B จํานวน  
     65 แห่ง 
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2. ยุทธศาสตร์โคเนื้อ พ.ศ. 2563 - 2565 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
การเลี้ยงโคเน้ือ มีกระจายตัวอยู่ทั่วทุกจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อ

ของเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แรงงานทําการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลดจําหน่ายเป็นโคเน้ือ 
ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีรูปแบบการเลี้ยงแบบฟาร์มขนาดเล็ก ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเน้ือ
ได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพ่ือจําหน่ายเป็นโคเน้ือเพ่ือผลิตเน้ือโค ทั้งน้ีเพราะความต้องการบริโภคเน้ือสัตว์
เพ่ิมขึ้น ทั้งจากความต้องการของประชากรในประเทศเอง และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ รูปแบบการเล้ียงจะพัฒนาเป็นแบบฟาร์มขนาดใหญ่มากข้ึน ประกอบกับรัฐบาล
ได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร 
โดยหวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเน้ือเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้เกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 จากการเกิดสถานการณ์โคเน้ือมีชีวิตราคาตกตํ่าต้ังแต่ปี 2550 – 2552 เน่ืองจากกระแสการปั่น
ราคาโคเนื้อ และเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกันรายได้ เช่น ข้าว 
อ้อย มันสําปะหลังหรือปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสูง เช่น ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา เป็นต้น ทําให้ขาด
พ้ืนที่เลี้ยงโคเน้ือ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเลิกเลี้ยงโค และขายโคทิ้ง ทําให้แม่โคเนื้อถูกส่งเข้า
โรงฆ่าสัตว์ และถูกส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ทําให้แม่โคพันธ์ุเน้ือถูกทําลายอย่างรวดเร็ว 
ปริมาณโคเน้ือเพศเมียลดลงอย่างรุนแรง และยังประสบปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ ขาดความรู้ในด้านการจัดการ
การเลี้ยงดูโคเน้ือ ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ทําให้โคได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ การปรับปรุงพันธ์ุยังไม่ทั่วถึง 
ปัญหาโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคปากและเท้าเป่ือย โรคพยาธิ เป็นผลทําให้การเลี้ยงโคเน้ือในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง การผลิตยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค โดยเฉพาะเน้ือโคคุณภาพสูง(premium 
grade) กอรปกับ ผลการจัดทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 
ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสส่งออกโคเน้ือไปต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการนําเข้าเน้ือโค
คุณภาพสูง (premium grade) จากต่างประเทศ ทําให้สูญเสียเงินตราออกไปต่างประเทศ   

 
การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือที่ผ่านมายังประสบปัญหาเน่ืองจากนโยบายในการส่งเสริมและ

พัฒนาโคเน้ือขาดความต่อเน่ือง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไป ทําให้อาชีการเล้ียงโคเน้ือของ
เกษตรกรขาดความมั่นคงและย่ังยืน ดังน้ันเพ่ือให้มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อของสํานักงาน 
ปศุสัตว์เขต 1 จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์โคเน้ือสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 ขึ้น 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 ข้อมูลปศุสัตว์ 
 แสดงข้อมูลจํานวนโคเน้ือและเกษตรกร แยกเป็นรายจังหวัด ปี 2562 

แรกเกิด ต้ังท้อง จํานวน เกษตรกร แรกเกิด ต้ังท้องแรก จํานวน เกษตรกร
ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย) ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย)

 เขต 1 10,778 14,684 7,914 33,376 2,959 24,677  44,390 45,437 114,504 7,614  5,682 394     153,562 10,505 
  กรุงเทพมหานคร 704      1,087    373    2,164   268    667       834      390       1,891     254     140    14       4,195     514       
  นนทบุรี 372      577       386    1,335   205    35         26        25         86           14        306    55       1,727     267       
  ปทุมธานี 682      1,559    85      2,326   100    873       1,953   831       3,657     148     15      2         5,998     239       
  พระนครศรีอยุธยา 2,174   1,523    839    4,536   446    1,829    2,408   2,053    6,290     687     403    28       11,229   1,110    
  อ่างทอง 357      635       246    1,238   170    2,203    5,270   4,402    11,875   1,424  2,131 84       15,244   1,616    
  ลพบุรี 2,403   3,910    2,519 8,832   744    8,411    14,142 14,633 37,186   2,130  597    45       46,615   2,798    
  สิงห์บุรี 132      485       291    908      210    220       699      1,341    2,260     302     16      2         3,184     501       
  ชัยนาท 1,106   2,766    1,787 5,659   297    5,754    13,850 15,449 35,053   1,562  543    32       41,255   1,842    
  สระบุรี 2,848   2,142    1,388 6,378   519    4,685    5,208   6,313    16,206   1,093  1,531 132     24,115   1,618    

เมีย (ตัว) รวม
จํานวน
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

จํานวน
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

 จังหวัด

โคเน้ือ
โคพ้ืนเมือง โคพันธุ์ และ โคลูกผสม โคขุน รวม

ผู้
(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
ผู้

(ตัว)

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
 
 

จํานวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพืน้ที่เขต 1 ปี พ.ศ. 2557 – 2562 
 

รายการ ปี 2557  ป ี2558 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
โคเน้ือ 138,239 138,117 146,343 155,212 153,562 

เกษตรกร 10,873 9,757 9,811 10,528 10,505 
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    จากตารางข้อมูลข้างต้นพบว่าปริมาณจํานวนโคเนื้อปี พ.ศ.  2560  มีจํานวนโคเนื้อ  146,343  ตัว  
ในปี  พ.ศ. 2561  มีจํานวนโคเนื้อ  155,212  ตัว  จะเห็นได้ว่าจํานวนโคเนื้อในปีพ.ศ.  2561  มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 เล็กน้อย(8,869  ตัว)และมีจํานวนลดลงในปี  พ.ศ. 2562  ซึ่งมีจํานวนเกษตรกร  
10,505 ราย โคเนื้อ 153,562 ตัว  โดยแยกออกเป็นโคพ้ืนเมือง 33,376 ตัว (21.73%) โคพันธ์ุและโค
ลูกผสม 114,504  ตัว (74.56%) โคขุน 5,682 (3.70%) ตัว โดยมีเพศผู้ 41,137 ตัว เพศเมีย 59,074 
ตัว เป็นแม่โคท้องแรกขึ้นไป จํานวน 53,351 ตัว คาดว่าผลิตลูกโคได้ประมาณ 26,675 ตัว และจังหวัดที่มี
การเลี้ยงโคเน้ือมากที่สุดได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี ตามลําดับ 
 ๒. พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  ข้อมูลจากระบบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ ปี 2562  พ้ืนที่
เขต  1  มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จํานวน 21,934.50 ไร่  
 3.  ระบบการเลี้ยงโคเน้ือ แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังน้ี 

     3.1 ระบบการเลี้ยงโคขุน เป็นการเลี้ยงโคเน้ือตามหลักวิชาการ มีการลงทุนสูง จําเป็นต้อง
วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับการลงทุน ต้ังแต่การสร้างโรงเรือน คอกคัด 
แปลงหญ้า โรงผสมอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพ จากสถิติกรมปศุสัตว์ปี 2562 มี
เกษตรกรเลี้ยงโคขุนจํานวน 394 ราย จํานวนโค 5,682 ตัว เฉลี่ยเลี้ยงโคขุนรายละ 14 ตัว 

     3.2 ระบบการเลี้ยงโคเน้ือเพ่ือผลิตลูก ระบบการเลี้ยงโคเน้ือแบบปลูกหญ้าเลี้ยงโคและเลี้ยงปล่อย 
ตามทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็นระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบพ้ืนบ้านที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพ้ืนที่ที่
เป็นทุ่งหญ้าในความครอบครองของเกษตรกรมีน้อย ดังน้ันเกษตรกรมักจะต้อนโคออกไปหาหญ้าหรือที่มีพืช
เป็นอาหารโคทั่วไป เช่น ตามริมถนน พ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ ป่าสาธารณะทั่วไปรอบๆ หมู่บ้าน ตลอดจนพ้ืนที่
เพาะปลูกของเกษตรกรที่เก็บเก่ียวพืชผลแล้ว เช่น ในทุ่งนา เป็นต้น ระบบการเลี้ยงโคเน้ือแบบปล่อยตามทุ่ง
หญ้าธรรมชาติเป็นระบบการเลี้ยงส่วนใหญ่ของประเทศ ประเทศไทยมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือเพ่ือผลิตลูก 
จํานวน 935,977 ราย จํานวนโค 5,707,043 ตัว และในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือเพ่ือ
ผลิตลูก จํานวน 10,573 ราย จํานวนโคเนื้อ 147,880 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.1 และ 2.5 ของการเลี้ยงโค
เน้ือทั้งประเทศ ตามลําดับ 

4. การแปรรูป พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 มีโรงฆ่าโค –กระบือ จํานวน 68 แห่ง แบ่งออกเป็น โรงฆ่าที่มีใบอนุญาต 
34 แห่ง และไม่มีใบอนุญาต จํานวน 34 แห่ง มีมาตรฐานเพ่ือการส่งออก จํานวน 1 แห่ง  

5. ตลาดโคเน้ือ  ตลาดโคเน้ือภายในประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
5.1 ตลาดโคมีชีวิต การซื้อขายโคเน้ือในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 จะมีลักษณะพ่อค้าจะรับซื้อโคเน้ือถึงฟาร์ม 

เกษตรกรไม่มีสถานที่จําหน่ายที่เป็นตลาดนัดโค-กระบือ ราคาซื้อขายแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ คือ 
   5.1.1 ซื้อเพ่ือนําไปใช้เป็นพ่อ-แม่พันธ์ุ จะพิจารณาดังน้ี 

1) ลักษณะตรงตามแนวสายพันธ์ุ โคที่มีลักษณะตรงตามแนวสายพันธ์ุ จะมีราคาสูง
กว่าโคที่มีลักษณะไม่ตรงตามแนวพันธ์ุ เช่น โคพันธ์ุบราห์มันพันธ์ุแท้ จะต้องมีลักษณะลําตัวสีขาว สีเทา หรือสี
แดง และมีหนัง จมูก พู่หาง ขนตา และหนัง ต้องเป็นสีดํา เป็นต้น 

2) อายุของโค โคที่มีอายุน้อยจะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบเป็นนํ้าหนักต่อกิโลกรัม 
จะสูงกว่าโคที่มีอายุมาก 

3) พันธ์ุประวัติ (pedigree) โคที่มีพันธ์ุประวัติจะมีราคาสูงกว่าโคที่ไม่มีพันธ์ุประวัติ 
5.1.2  ซื้อเพ่ือชําแหละ  

1) ปริมาณโคที่ส่งเข้าจําหน่ายในท้องตลาด ถ้ามีโคส่งสู่ตลาดมาก ราคาจะถูก 



22 
 

2) ขนาดของโค โคที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบนํ้าหนักต่อกิโลกรัมจะสูง
กว่าโคที่มีขนาดเล็ก 

3) ความสมบูรณ์ของโค โคที่มีความสมบูรณ์จะราคาสูงกว่าโคผอม เน่ืองจากมีปริมาณ
เน้ือมากกว่าโคผอม 

5.2  ตลาดเน้ือโค สามารถแบ่งตามความต้องการของผู้บริโภคเน้ือโคออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่    
5.2.1  ตลาดผู้บริโภคระดับล่าง คือ ผู้ที่ซื้อเน้ือจากเขียงเน้ือในตลาดสดทั่วไปและโรงงานทํา

ลูกช้ิน 
5.2.2  ตลาดผู้บริโภคระดับกลาง คือ ผู้ที่ซื้อเน้ือจากตลาดสดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดองค์กร

เพ่ือเกษตรกร (อตก.) จนถึงห้างสรรพสินค้า (Supermarket หรือ Modern Trade) 
5.2.3  ตลาดผู้บริโภคระดับสูง  คือ ผู้ที่ซื้อเน้ือซึ่งเน้นความนุ่มของเนื้อเป็นสําคัญ เพ่ือนําไป

ทําอาหารประเภทสเต็ก ผู้บริโภคมีต้ังแต่คนไทยที่รู้จักวิธีประกอบอาหารจากเน้ือแบบตะวันตก คนต่างชาติที่
อยู่ในประเทศ  โรงแรม  ภัตตาคาร ร้านสเต๊ก ห้างสรรพสินค้าช้ันนํา (Supermarket หรือ Modern Trade)  
          6. ปริมาณการบริโภคเน้ือโคเน้ือ ปริมาณความต้องการบริโภคเน้ือโคในประเทศต่างๆ น้ันเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยในอัตรา ร้อยละ 0.20  ต่อปี  ประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ จีน
และบราซิล การบริโภคเน้ือโคในปี  2560  มีปริมาณ  59.36  ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี  2559 ที่มีการบริโภค
ปริมาณ 58.71  ล้านตัน ร้อยละ  1.14   
   สําหรับประเทศไทยโคเน้ือที่ผลิตได้จะใช้บริโภคในประเทศเกือบทั้งหมด และมีบางส่วนที่ได้
จากการนําเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และการลักลอบนําเข้าทั้งในรูปของโคมีชีวิตและเน้ือโคชําแหละ 
ปริมาณการบริโภคเน้ือโคของประเทศปี  2556 - 2560 ความต้องการบริโภคเนื้อโคของไทยเพ่ิมขึ้นในอัตรา
เพียงร้อยละ 0.06 ต่อปี สําหรับปี 2560 คาดว่าจะมีปริมาณการบริโภคโคเน้ือ 1.260  ล้านตัว หรือคิดเป็น
เน้ือโค 211.68 พันตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 ร้อยละ 0.08 ตามความต้องการของตลาด
ภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยตลาดยังคงนิยมบริโภคเน้ือโคแบบชาบูหรือป้ิงย่าง และปี 2562 คาดว่า
การบริโภค จะเพิ่มขึ้นตามการเพ่ิมของจํานวนประชากรและความต้องการบริโภคเน้ือโคท่ีหลากหลายมากขึ้น 
(สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ม ปี 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

๗. ตลาดผลิตภัณฑ์จากโคเน้ือ 
๗.๑ ผลิตภัณฑ์จากเน้ือโค  เน้ือโคใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกช้ิน ส่วนผลิตภัณฑ์

แปรรูปชนิดอ่ืนๆ เช่น ไส้กรอกชนิดต่างๆ  เน้ือกระป๋อง (Can beef) ยังมีน้อยมาก 
       ๗.๒ หนังโค การผลิตหนังโคภายในประเทศผลิตได้ 30% ของปริมาณความต้องการใช้หนังของ
ประเทศ เพ่ือนํามาใช้ในอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังและอุตสาหกรรมเครื่องหนัง จึงได้มีการขออนุญาตนําเข้าหนังโค 
กระบือจากต่างประเทศ 
       7.3 กระดูกและเขา กระดูกเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าโค จากรายงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ 
ฟาร์ม กรมปศุสัตว์  พบว่ากระดูกมีนํ้าหนักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.5 ของนํ้าหนักโคมีชีวิตที่ส่งเข้าโรงฆ่า 
กระดูกจะใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระดูกบดแตก (ossein)  เจลลาติน (gelatin) 
อาหารสัตว์ ปุ๋ย เป็นต้น โดยในช่วงก่อนปี 2544 ธุรกิจกระดูกสัตว์มีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ทางด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์กระดูกแตก (ossein)  แต่หลังจากที่เกิดปัญหาโรควัวบ้า (BSE) ระบาดไปทั่วโลก  
ทําให้ตลาดการส่งออกเริ่มซบเซาลง ผู้ประกอบธุรกิจกระดูกป่นจึงหันมามุ่งที่ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก  
โดยทําเป็นกระดูกป่นใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์และปุ๋ยมากย่ิงขึ้น สําหรับการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
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จากเขากระบือ กระดูก จะเป็นผลิตสินค้าหัตถกรรมจากเขาสัตว์ในกลุ่มงานฝีมือ (Art & Crafts) ตกแต่งบ้าน  
หวี กระดุม Tee golf จากกระดูกสัตว์ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ใช้แรงงานในครัวเรือนในการเลี้ยงโค ทําให้
ต้นทุนการผลิตตํ่า 

๒. มีแหล่งอาหารหยาบที่มีปริมาณมากและราคาถูก และมีผลพลอยได้จากการเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร สามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อ ทําให้ต้นทุนการผลิตตํ่า ได้แก่ ฟางข้าว ต้น
และเปลือกข้าวโพด ต้นถั่วหลังการเก็บเก่ียว กากมันสําปะหลัง เป็นต้น   

๓. ปลอดจากโรควัวบ้า (BSE)  
4. มีระบบการเลี้ยงที่สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือผลิตเน้ือโคให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาด เช่น เกษตรกรที่ยากจน จะเลี้ยงโคด้วยหญ้าธรรมชาติเพ่ือให้ได้นํ้าหนักสําหรับเข้าขุนหรือ
เลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปล่อยแทะเล็มตามทุ่งหญ้าสาธารณะ กลุ่มที่มีทุนพอสมควรก็จะเลี้ยงโคมันซึ่ง
ใช้ระยะเวลาสั้น ส่วนกลุ่มที่มีเงินทุนหรือมีระบบสหกรณ์ก็สามารถเลี้ยงโคขุนคุณภาพได้ 

5. มีหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการทําการศึกษาด้านการผลิตสัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านการป้องกัน
กําจัดโรคระบาดสัตว์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

6. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง อยู่ใกล้ตลาดผู้บริโภคและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับทั้งสัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ 
 

จุดอ่อน (Weak) 
1. เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโค เน้ือส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรายย่อย  มีอายุมาก  มีการศึกษาน้อย  

การยอมรับความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือเป็นไปได้ช้า 
2. ผู้เลี้ยงเป็นเกษตรกรรายย่อยขาดการรวมกลุ่ม ทําให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและปริมาณ 

การผลิต ขาดการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดเช่ือมโยงระหว่างการผลิตและการตลาด 
3. มีปัญหาโรคปากและเท้าเป่ือยระบาดอยู่ในประเทศ ทําให้มีข้อจํากัดการส่งโคมีชีวิตและเนื้อโค 

ไปขายต่างประเทศ  
4. มีการใช้พ้ืนที่การเกษตรยังไม่เหมาะสม ขาดแคลนพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทาน สําหรับปลูกพืช

อาหารสัตว์ ทําให้มีพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอในการเลี้ยงโคเน้ือ 
5. การเลี้ยงโคเน้ือต้องลงทุนสูงผลตอบแทนใช้ระยะเวลานาน และขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 
6. โคเพศเมียถูกทําลาย ทําให้ขาดแม่โคพ้ืนฐานในการผลิตโคเน้ือ 
7. การซื้อขายโคและเน้ือโคยังไม่มีมาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและราคา ยังไม่มีการจัดแบ่งเกรด

คุณภาพเน้ือโค 
8. โรงฆ่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน 

 
โอกาส  (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบาลส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ 
2. ไม่มีข้อขัดแย้งทางการเมืองกับกลุ่มประเทศมุสลิม ทําให้มีโอกาสส่งออกเน้ือโคได้ทั่วโลก 
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3. ช่ือเสียงด้านอาหารไทยที่รู้จักไปท่ัวโลก ทําให้มีโอกาสพัฒนาเนื้อโคเพ่ือการส่งออกประเภทพร้อม
บริโภค (ready to eat) 

4. สามารถสร้างเอกลักษณ์ของเน้ือโคไทย (New brand) เช่นเน้ือจากโคพ้ืนเมืองที่มีขนาดเล็ก 
โตได้ดีในสภาพปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ อาจจัดเป็น organic beef หรือ natural beef ได้ 

5. มีระบบการผลิตเน้ือโคคุณภาพสูงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคุณภาพเทียบเท่ากับเน้ือโค 
ที่ผลิตได้ในต่างประเทศ (grain fed beef)  

6. ความต้องการบริโภคเน้ือคุณภาพดีมีสูงขึ้นตลอดเวลา ได้แก่ นักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
ภายในประเทศหันมาบริโภคเน้ือคุณภาพ และสะอาดปลอดภัย 

7. ผลจากการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสส่งโคเน้ือไป
จําหน่ายต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

8 . ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในเขต  ASAEN มีความต้องการโคเน้ือและเนื้ อโคเพ่ิม 
มากขึ้น เน่ืองจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

 
อุปสรรค (Threats) 

1. คนไทยมีโอกาสในการเลือกบริโภคเน้ือประเภทอ่ืนซึ่งมีราคาถูกกว่า เช่น เน้ือไก่ เน้ือสุกร รวมทั้ง
อาหารตามธรรมชาติ เช่น ปลา กุ้ง หอย เป็นต้น 

2. การลงทุนข้ามชาติของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศออสเตรเลียลงทุนในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย เพ่ือเลี้ยงโคขุนโดยมีค้นทุนการผลิตตํ่า ทําให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาดส่งออกของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง 

3. การเปิดการค้าเสรี (FTA) จะทําให้ประเทศไม่สามารถกําหนดภาษีศุลกากรเพื่อป้องกันนําเข้า 
เน้ือโคจากต่างประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ที่มีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่า 

4. มีการลักลอบนําเน้ือโคจากต่างประเทศ (เน้ือเถื่อน) ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาในประเทศ 
5. เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 

      
วิสัยทัศน์ 

“ผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้” 
  
พันธกิจ 
 ๑. วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเน้ือให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการผลิตให้ได้      
         มาตรฐาน แข่งขันได้ 
 ๒. สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร และเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มการผลิต (Cluster) กับ     
           การตลาด 
 ๓. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันกําจัดโรค 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือของเกษตรกร 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 
3. เพ่ือผลิตเน้ือโคคุณภาพให้เพียงพอต่อผู้บริโภคและแข่งขันได้ 
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เป้าหมาย 
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือเพ่ิมมากขึ้น 
๒. เกษตรกรเก็บรักษาแม่โคเน้ือพันธ์ุดีไว้ขยายพันธ์ุ เพ่ือผลิตโคเน้ือคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

  
 ตัวชี้วัด  

1. เกษตรกรเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือได้อย่างมั่นคงไม่น้อยกว่า  300 ราย 
2. เพ่ิมแม่พันธ์ุโคเน้ือคุณภาพ ไม่น้อยกว่า  3,000  ตัว/ปี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย 

   1) การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด 
   2) การพัฒนาปรับปรุงสถานที่จําหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด   
   3) การพัฒนาความรู้การจัดการคุณภาพซาก เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเน้ือโค 
   4) การพัฒนาโรงฆ่าโคเน้ือให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อ 
  1) การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตโคเน้ือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      และลดต้นทุนการผลิต 
  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเน้ือโคคุณภาพโดยใช้วิธีผสมเทียมและโคพ่อพันธ์ุ  
  3) การพัฒนาฟาร์มโคเน้ือให้ได้รับมาตรฐานฟาร์ม 
  4) การเสริมสร้างเกษตรกร กลุ่มหรือสหกรณ์ ให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการพืชอาหาร และอาหารสัตว์สําหรับโคเนื้อ 
1) การส่งเสริมส่งเสริมให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
2) การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร  TMR 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถผลิตโคเน้ือ และผลิตเน้ือคุณภาพได้เพ่ิมขึ้น สามารถใช้ทดแทนเน้ือโคนําเข้าจากต่างประเทศได้ 
2. ลดปัญหาด้านสังคม จากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 
3. สามารถผลิตปุ๋ยคอกทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น  
4. ลดปัญหาด้านมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมจากการเผาฟางข้าว โดยการนําฟางข้าวหรือวัสดุเหลือใช้

     จากโรงานอุตสาหกรรม เช่น เปลือกสับปะรด เปลือกข้าวโพด กากมันสําปะหลัง เป็นต้น มาใช้เป็น
     อาหารโคเน้ือ 
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ยุทธศาสตรโ์คเนื้อเขต 1 

วิสัยทศัน ์ “ผลิตโคเนื้อท่ีมีคุณภาพ เพียงพอต่อผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้” 

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการพืชอาหาร และอาหารสัตว์สําหรับโคเนื้อ 

พันธกิจ 

๑. วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการผลิตให้ 
    ได้มาตรฐาน แข่งขันได้ 
๒. สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร และเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มการผลิต (Cluster)  
    กับการตลาด 
๓. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคมและป้องกันกําจัดโรค 

เป้าหมาย 
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมมากข้ึน 
๒. เกษตรกรเก็บรักษาแม่โคเนื้อพันธ์ุดีไว้ขยายพันธ์ุ เพ่ือผลิตโคเนื้อคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

ตัวชีว้ัด 
1. เกษตรกรเปา้หมายสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างม่ันคงไม่น้อยกว่า 300 ราย 
2. เพ่ิมแม่พันธ์ุโคเนื้อคุณภาพ ไม่น้อยกว่า  3,000  ตัว/ปี 
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3. ยุทธศาสตร์โคนม พ.ศ. 2563 - 2565 
 
หลกัการและเหตผุล 
 พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 เป็นพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงโคนมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จํานวน 190,725 ตัว
เกษตรกร จํานวน 5,101 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 37 ตัว นิยมเลี้ยง
โคนมพันธ์ุโฮลสไตล์ฟรีเช่ียน หรือ ขาว - ดํา จังหวัดที่เลี้ยงโคนมมมากที่สุด และเป็นจังหวัดที่เป็นต้นกําเนิด
อาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งได้รับเกียรติให้เป็น “อาชีพพระราชทาน” คือ จังหวัดสระบุรี จากการสํารวจข้อมูล
ประชากรสัตว์ กรมปศุสัตว์ปี 2562 จังหวัดสระบุรีมีโคนมจํานวน 113,985 ตัว จังหวัดลพบุรี จํานวน 
76,281 ตัว และจังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 205 ตัว ตามลําดับ โดยเลี้ยงโคนมเพื่อจําหน่ายนํ้านมดิบให้แก่
สหกรณ์/ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ/โรงงานแปรรูปนม - ผู้ค้านมสดในท้องถิ่น  
 จากข้อมูลข้างต้น สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้กําหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพ้ืนที่จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพิจารณาจากภูมิประเทศซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงเหมาะแก่การเลี้ยงโคนม มีเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมและมีองค์กรโคนม (สหกรณ์/ศูนย์รวมรวมนํ้านมดิบ) อยู่เป็นจํานวนมาก ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรกรท่ีสามารถนําไปใช้เป็นอาหารของโคนมได้เป็นอย่างดี 
จึงกําหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ ย่ังยืน 
และเกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง องค์กรโคนมเกิดการพัฒนาการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
   
ข้อมูลพื้นฐาน  
ตารางที่ 1 จํานวนเกษตรกรและโคนม รายจังหวัดปี 2562 

เขต 1 7,139 33,926 35,620 91,627 22,413 190,725 5,101 
 กรุงเทพมหานคร 19 15 28 31 9 102 6 
 นนทบุรี - - - - - - - 
 ปทุมธานี 12 27 52 20 4 115 4 
 พระนครศรีอยุธยา 1 10 - - - 11 2 
 อ่างทอง 2 5 4 8 3 22 2 
 ลพบุรี 2,603 14,003 15,382 35,782 8,511 76,281 2,170 
 สิงห์บุรี 13 45 61 68 18 205 8 
 ชัยนาท 4 - - - - 4 1 
 สระบุรี 4,485 19,821 20,093 55,718 13,868 113,985 2,908 

 จังหวัด

โคนม

ผู้
(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

แรกเกิด
ถึง 1 ปี

1 ปี ถึง
ต้ังท้องแรก

โคกําลัง
รีดนม

โคแห้งนม

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปี 256๒ จํานวนโคนมแยกตามประเภท และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายจังหวัด
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 เมื่อแยกโคนมเป็นรายจังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พบว่ามีการเลี้ยงโคนม
จํานวน 190,725 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงโคนมมากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี จํานวน 113,985 ตัว (ร้อยละ 
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59.76) รองลงมาจังหวัดลพบุรี จํานวน 76,281 ตัว (ร้อยละ 39.99 ) และจังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 205 ตัว 
(ร้อยละ 0.11) เมื่อแยกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นรายจังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พบว่ามี
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจํานวน 5,101 ราย จังหวัดที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี จํานวน 
2,908 ราย (ร้อยละ 57.01) รองลงมาจังหวัดลพบุรี จํานวน 2,170 ราย (ร้อยละ 42.54) และจังหวัด
สิงห์บุรีจํานวน 205 ราย (ร้อยละ 4.02)   

 
จํานวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพืน้ที่เขต 1 ป ีพ.ศ. 2557 – 2562 
 

รายการ ปี 2557  ป ี2558 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

โคนม  136,662   139,030   160,963   171,129   190,725  
เกษตรกร      4,160       4,190       4,340       4,613       5,101  

         ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
 

 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 คณะทํางานยุทธศาสตร์โคนมสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับผู้เก่ียวข้องด้านการผลิต แปรรูป และ
การตลาดโคนม รวมท้ังเกษตรกรแกนนําได้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
การผลิตโคนม มีผลจากการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 
จุดแข็ง (S) 

1. เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และมีเสถียรภาพด้านราคาโดยมีผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับอาชีพ    
ทางการเกษตรอ่ืนๆ 

2. เกษตรกรมีพันธ์ุโคนม และองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมในเขตร้อนช้ืน  
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3. มีระบบการผลิตในอุตสาหกรรมนมที่มีความเจริญทัดเทียมต่างประเทศ 
4. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกร 
5. แนวโน้มการบริโภคนม มีอัตราที่เพ่ิมขึ้น  
6. ภาครัฐให้การสนับสนุน มีเทคโนโลยี/การวิจัย การผลิตนํ้าเช้ือพ่อพันธ์ุโคนม 
7. มีหน่วยงานที่รองรับงานด้านปศุสัตว์ทุกด้าน 
8. บุคลากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
9. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

  
จุดอ่อน (W) 

1. เกษตรกรรายย่อยไม่มีพ้ืนที่จัดทําแปลงหญ้า 
2. อาหารหยาบส่วนใหญ่ยังพ่ึงพาฟางข้าว 
3. ปัจจัยการผลิตพืชอาหารสัตว์ถูกนําไปใช้เป็นพืชพลังงาน เกิดการผันผวนในด้านราคาและปริมาณ 
4. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นฟาร์มรายย่อย มีต้นทุนการผลิตสูง 
5. การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน (ผลผลิตนํ้านมต่อตัวต่อวันของแม่โคตํ่า สัดส่วนโครีดนม    

เฉลี่ยร้อยละ 40 อัตราการผสมติดตํ่า การเลี้ยงโคนมประสบปัญหาเต้านมอักเสบสูง มีการใช้ 
ยาปฏิชีวนะมากและคุณภาพนํ้านมลดลง) 

6. ระบบฐานข้อมูลโคนม ไม่เป็นระบบฐานเดียว มีหลากหลายหน่วยงานที่จัดทํา 
7. องค์กรเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม ขาดความรับผิดชอบในองค์กร และ    

ขาดการเช่ือมโยงเครือข่าย 
8. จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยมีการเปล่ียนพ้ืนที่ 

การเลี้ยงโคนม แต่ทะเบียนยังอยู่ที่ฐานผลิตเดิม 
9. งบประมาณไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
10. มีโรคระบาดซ้ําซากเนื่องจากประชากรสัตว์หนาแน่น 
11. คุณภาพนํ้านมไม่ได้มาตรฐาน 

 
โอกาส (O) 

๑. ความต้องการผลิตภัณฑ์นมและพันธ์ุโคนมของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการขยายตัว 
    อย่างต่อเน่ือง และมีโอกาสเพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้ดีในอนาคต 
2. มีนโยบายของรัฐในการพัฒนาสินค้าเกษตร 
3. ภาครัฐให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น โครงอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     

และโครงการรณรงค์การบริโภคนม 
4. นมเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
5. มีพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์ ทําให้เกิดความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมและ     
    อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
6. มีปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนการเลี้ยงโคนม เช่น มีความหลากหลายของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้าน  

     แรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีสายพันธ์ุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอาเซียน 
7. ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง คุณประโยชน์ของน้ํานมโคมากขึ้น 
8. เส้นทางคมนาคมสะดวกใกล้เมืองหลวง 
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9. มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเรื่องปศุสัตว์เป็นจํานวนมาก 
10. ใกล้แหล่งผลิตอาหารสัตว์ 
11. มีโรงงานแปรรูปผลิตอาหารสัตว์ 
12. มีภาคเอกชนให้การสนับสนุน 
13. เป็นแหล่งผลิตปศุสัตว์ครบวงจร 
14. มีโรงงานแปรรูปนมผง 

 
อุปสรรค (T) 

1. ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพการเลี้ยงโคนม ทําให้เกิดการนําเข้านม
และผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน 

๒. ไม่มีสํานักงานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
๓. ขาดการบูรณาการของหน่วยงานรับผิดชอบในอุตสาหกรรมนมและผู้เก่ียวข้อง ในการส่งเสริมและ

พัฒนา 
๔. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 ยังไม่สมบูรณ์ขาดงบประมาณในการขับเคลื่อน  

มีการเสนอการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
๕. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจําหน่ายนมโรงเรียนบ่อยคร้ัง ยังไม่เกิดเสถียรภาพและแนวทางท่ีย่ังยืน     
๖. ผลิตภัณฑ์ “นม” มีการแข่งขันจากเครื่องด่ืมทดแทน “นม” เช่น นมถั่วเหลือง นมข้าว นมข้าวโพด 
๗. ขาดการนําองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปใช้ในระดับเกษตรกร เพ่ือนําไปปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

ยังมีน้อย 
๘. เกษตรกรไม่มีวินัยในการดูแลและไม่ค่อยปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ 

 
วิสัยทัศน์  

สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนํ้านมดิบก้าวหน้า  นําพาอุตสาหกรรมนมไทยและเกษตรกรเข้มแข็ง 
 
ยุทธศาสตร์  
 1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนํ้านมดิบ 
 2. พัฒนาคุณภาพนํ้านมโคให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
 3. ลดต้นทุนการผลิตนํ้านมดิบ 
 4. นําพาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนมไทยไปสู่ตลาดอาเช่ียน 
 
พันธกิจ  
 1. ร่วมวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวม
     นํ้านมดิบ  
 2. การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธ์ุโคนมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
 3. การลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม 
 4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนํ้านมดิบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมตลอดจน    
     องค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 
 5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมโดยใช้ฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์เป็นหลัก 
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เป้าหมาย 
 1. สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนํ้านมดิบมีเกษตรกรที่สามารถผลิตนํ้านมโคเพ่ิมขึ้นเป็น 15 กิโลกรัม/ตัว/วัน  
 2. สหกรณ์โคนม/ศูนย์รับนํ้านมดิบทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนม 
 3. คุณภาพนํ้านมของสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนํ้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานช้ันดี ไม่น้อยกว่า 80% 
 4. ฟาร์มสามารถลดต้นทุนการผลิต และเป็นฟาร์มต้นแบบได้ไม่น้อยกว่า 10% 
 5. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนํ้านมดิบและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
     จัดการนมของจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 
 6. ส่งเสริมให้จังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตนํ้านมดิบ (Hub) และผลิตภัณฑ์นม
     ของประเทศ 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละจํานวนเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
     เหมาะสม (GAP) เพ่ิมขึ้น 
 2. ร้อยละของปริมาณนํ้านมโคที่ถูกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
 3. ร้อยละของกําไรต่อฟาร์มที่เพ่ิมขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิต 
 4. มีการจัดต้ังชมรมผู้เลี้ยงโคนมที่มีระบบฐานข้อมูลของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 เพ่ือการบริหาร    
      จัดการนมอย่างเป็นระบบ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นํ้านมโคที่เกษตรกรผลิตได้มีเสถียรภาพราคาและตลาดรองรับได้ตลอดทั้งปี 
 2. นํ้านมโคมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
 3. คนไทยบริโภคนมเพ่ิมขึ้นมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
 4. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มต่อการลงทุน 
 5. พ้ืนที่เขต 1 เป็นศูนย์กลางผลิตนม (Hub) ของประเทศ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ของ
อุตสาหกรรมนมในพ้ืนที่เขต ๑ เป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์โคนม/ 
   ศูนย์รวมน้ํานมดิบ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์พัฒนาพันธ์ุโคนม อาหารสัตว์ โรงเรือน (ฟาร์ม) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพน้ํานมโคให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดต้นทุนการผลิตน้ํานมดบิ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ด้านการเพ่ิมผลผลิต พัฒนามาตรฐานฟาร์มปลอดโรค ลดต้นทุนในการเลี้ยง 
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  1) การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย
      และมาตรการในการในการป้องกันโรคป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยของกรมปศุสัตว์” 
  2) อบรมให้ความรู้เรื่องโรคปากและเท้าเป่ือยให้เกษตรกรทุกรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3) อบรมให้ความรู้เรื่องโรคปากและเท้าเป่ือยและกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับผู้ประกอบการ 
      ค้าสัตว์ในพ้ืนที่ 
  4) จัดประชุม/สัมมนา หน่วยงานของรัฐ สหกรณ์/ศูนย์รวมนํ้านมดิบที่เก่ียวข้องกับการ  
      ดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นําพาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนมไทยไปสู่ตลาดอาเชี่ยน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ด้านมาตรฐานศูนย์รวบรวมนํ้านม โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นํ้านมโค และสร้าง
        มูลค่าเพ่ิม 
  1) โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมความปลอดภัยและลด
      ต้นทุนการผลิตเพ่ือการแข่งขัน 
  2) การเก็บตัวอย่างเพื่อสํารวจความชุกของโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคอื่นๆ ที่มีผลต่อ 
      ภาวะการกดภูมิคุ้มกัน และตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเป่ือยในโคนม 
  3) การจัดต้ังจุดควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  

กลยุทธ์ที่ ๕ กลยุทธ์ด้านสถานที่จําหน่ายสินค้า การเพ่ิมช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการบริโภค 
 กลยุทธ์ที่ ๖ กลยุทธ์ด้านพัฒนาระบบการตลาด 
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ยุทธศาสตรโ์คนมเขต 1 

วิสัยทศัน ์ สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมน้ํานมดิบกา้วหน้า  นําพาอุตสาหกรรมนมไทยและเกษตรกรเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร ์
1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรูก้ารเลีย้งโคนมให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณโ์คนม/ศูนย์รวมน้ํานมดิบ 
2. พัฒนาคณุภาพน้ํานมโคให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
3. ลดต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบ 
4. นาํพาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนมไทยไปสู่ตลาดอาเชี่ยน 

พันธกิจ 

1. ร่วมวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวม 
    น้ํานมดิบ  
2. การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธ์ุโคนมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
3. การลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม 
4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมน้ํานมดิบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมตลอดจน 
    องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนมท้ังระบบ 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมโดยใช้ฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์เป็นหลัก 

เป้าหมาย 

1. สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมน้ํานมดิบมีเกษตรกรท่ีสามารถผลิตน้ํานมโคเพ่ิมข้ึนเป็น 15 กิโลกรัม/     
    ตัว/วัน  
2. สหกรณ์โคนม/ศูนย์รับน้ํานมดิบทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนม 
3. คุณภาพน้ํานมของสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมน้ํานมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นดี ไม่น้อยกว่า 80% 
4. ฟาร์มสามารถลดต้นทุนการผลิต และเป็นฟาร์มต้นแบบได้ไม่น้อยกว่า 10% 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมน้ํานมดิบและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
    บริหารจัดการนมของจังหวัดในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 1 
6. ส่งเสริมให้จังหวัดในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตน้ํานมดิบ (Hub) และ 
    ผลิตภัณฑ์นมของประเทศ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนมท้ังระบบ 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมโดยใช้ฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์เป็นหลัก 

ตัวชีว้ัด 

1. ร้อยละจํานวนเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตทาง 
    การเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) เพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของปริมาณนํ้านมโคท่ีถูกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
3. ร้อยละของกําไรต่อฟาร์มท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลดต้นทุนการผลิต 
4. มีการจัดต้ังชมรมผู้เลี้ยงโคนมท่ีมีระบบฐานข้อมูลของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 เพ่ือการ 
    บริหารจัดการนมอย่างเป็นระบบ 
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4. ยุทธศาสตร์กระบือ พ.ศ. 2563 - 2565 
 
หลกัการและเหตผุล 
 พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 เป็นพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงกระบือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99 ) เป็น 
เกษตรกรรายย่อย การรวมกลุ่ม และ การสร้างเครือข่ายยังมีน้อยทําให้ไม่สามารถควบคุมการผลิตในปริมาณ
และคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ได้ ประกอบกับ การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงและสายพันธ์ุกระบือของ
เกษตรกรค่อนข้างน้อย ซึ่งมีการพัฒนาโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเลี้ยง, สายพันธ์ุกระบือ และปริมาณการผลิตกระบือให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เปลี่ยนเป็นการ
เพ่ิมปริมาณจํานวนเกษตรกรและจํานวนกระบือในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 1 การเพ่ิมอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร
ในการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรจากการประกอบอาชีพการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เช่น ทํานา ไร่อ้อย ไร่มัน
สําปะหลัง เป็นต้น มาเลี้ยงกระบือเพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ สร้างรายได้และยึดเป็นเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร 
      
ข้อมูลพื้นฐาน  
ตารางที่ 1 จํานวนเกษตรกรและกระบือ รายจังหวัดปี 2562 

 แรกเกิดถึง  ต้ังท้องแรก  จํานวน  เกษตรกร
 กระบือสาว  ขึ้นไป  (ตัว)  (ราย)

 เขต 1 9,017 10,927 9,437 29,381 1,656 
  กรุงเทพมหานคร 109 155 45 309 55 
  นนทบุรี 75 49 23 147 23 
  ปทุมธานี 157 370 73 600 41 
  พระนครศรีอยุธยา 259 442 274 975 127 
  อ่างทอง 131 144 113 388 49 
  ลพบุรี 724 1,047 1,061 2,832 147 
  สิงห์บุรี 7 31 20 58 20 
  ชัยนาท 2,443 3,917 4,774 11,134 590 
  สระบุรี 5,112 4,772 3,054 12,938 604 

 จังหวัด

 กระบือ (ตัว)

 ผู้
(ตัว)

 เมีย (ตัว)  รวม

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  
 
    จากตารางที่ 1 พบว่า จํานวนกระบือแยกตามประเภท และเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์    
เขต 1 ปี 2562 เมื่อแยกกระบือเป็นรายจังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พบว่ามีการเลี้ยงกระบือ จํานวน  
29,๓๘๑ ตัว จังหวัดที่เลี้ยงกระบือมากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี จํานวน 12,938 ตัว (ร้อยละ 4๔.๐๔) รองลงมา
จังหวัดชัยนาท จํานวน 11,๑๓๔ ตัว (ร้อยละ 3๗.๙๐) และจังหวัดลพบุรี จํานวน 2,8๓2 ตัว (ร้อยละ 9.๖๔) เมื่อแยก
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเป็นรายจังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจํานวน 1,๖๕๖ 
ราย จังหวัดที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือมากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี จํานวน ๖๐๔ ราย (ร้อยละ ๓๖.๔๗) รองลงมา
จังหวัดชัยนาท จํานวน ๕๙๐ ราย (ร้อยละ 35.๖๓) และจังหวัดลพบุรี จํานวน ๑๔๗ ราย (ร้อยละ 8.๘๘)   
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จํานวนกระบอืและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบอืในพืน้ทีเ่ขต 1 ปี พ.ศ. 2557 – 2562 
 

รายการ ปี 2557  ป ี2558 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

กระบือ   19,043    18,040    23,681    43,035    29,381  
เกษตรกร     1,356      1,083      1,372      3,592      1,656  

  ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  
 

 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

คณะทํางานยุทธศาสตร์กระบือสํานักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับผู้เก่ียวข้องด้านการผลิต แปรรูป และ
การตลาดกระบือ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การผลิตกระบือ มีผล
จากการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 
จุดแข็ง (S) 

1. กระบือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เหมาะกับทุกสภาพพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ดอน และตลาดมีความ
ต้องการสูงมาก 

2. กระบือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เหมาะสมกับการเลี้ยงกับเกษตรกรรายย่อย อยู่ในวิถีชีวิตระบบ 
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง 

3. กระบือผลิตมูลใช้ทําปุ๋ย ใช้แรงงานแทนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ทําให้ลดค่าใช้้จ่ายของ 
เกษตรกรรายย่อย  

4. กระบือเป็นสัตว์ที่มีความสามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพตํ่าได้ดี  
5. กระบือไทยมีนิสัยเช่ือง ฝึกสอนได้ง่าย และมีกีบเท้าใหญ่ จึงเหมาะสมที่จะนํามาฝึกสอนเพ่ือใช้

แรงงานเพ่ือการเกษตร และการท่องเที่ยว  
6. กระบือยังมีความสําคัญพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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จุดอ่อน (W) 
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีอายุมาก มีการศึกษาน้อย การยอมรับ 

ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือเป็นไปได้ช้า  
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือขาดการรวมกลุ่ม หรือการสร้างเครือข่าย  
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพหลัก จึงขาดความสนใจในการดูแล 

เอาใจ ใส่ด้านการปรับปรุงพันธ์ุ และด้านการป้องกันโรคระบาดอย่างจริงจัง  
4. เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยงพ่อกระบือเพ่ือไว้ใช้ผสมพันธ์ุ 
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญในการปลูกพืชอาหารสัตว์ พ้ืนที่ทําเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะ 

ถูกบุกรุก ทําให้กระบือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ควายเจริญเติบโตช้า มีความสมบูรณ์พันธ์ุตํ่า 
 
โอกาส (O) 

1. เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ นํ้ามันเชื ้อเพลิงราคาแพง ปุ๋ยเคมีราคาแพง รัฐบาลรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรหันกลับมาใช้แรงงานเพื่อการทํานาเพื่อลดต้นทุน 
การผลิต  

2. รัฐบาลได้กําหนดนโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ มีการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต 
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ และใช้มูล 
โค-กระบือ เพื่อนํามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน สอดคล้องกับ
นโยบายเกษตรอินทรีย์  

3. ประเทศเพ่ือนบ้านมีความต้องการกระบือมีชีวิตสูง ทั้งกระบือเน้ือและกระบือพันธุ์  
4. เน้ือกระบือเหมาะสําหรับผู้รักษาสุขภาพ ผู้ป่วย และคนชรา 

 
อุปสรรค (T) 

1. ผลกระทบจากการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) จะมีการนําเข้าเน้ือโคและเคร่ืองในเข้ามาใช้ 
บริโภคในประเทศเพ่ิมขึ้น จะทําให้ราคากระบือลดลง  

2. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กระบืออาจทะลักไปต่างประเทศ จนไม่เหลือ
จํานวนแม่พันธ์ุสําหรับการผลิตในประเทศ  

3. การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐบางโครงการทําให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงกระบือ เน่ืองจากมีปัญหาพ้ืนที่ 
เลี้ยงหรือเป็นทางเลือกอาชีพที่มีความหวังด้านรายได้สูงกว่า เช่น การปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม 
นํ้ามัน ทําให้เกษตรกรขายกระบือยกฝูงไปเป็นจํานวนมาก  

4. ไม่มีมาตรการหรือกฎหมายที่ชัดเจนในการควบคุมหรือป้องกันการฆ่ากระบือเพศเมีย และกระบือ
อุ้มท้อง ทําให้จํานวนแม่พันธ์ุลดลง  

5. กฎ ระเบียบบางอย่าง ยังไม่เอ้ืออํานวยในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ  
6. เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 

 
วิสัยทัศน์  
 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตควายไทย ให้เป็นอาชีพที่ย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์  
 1. พัฒนาฐานข้อมูลกระบือให้ชัดเจน  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการลี้ยงกระบืออย่างย่ังยืน 
 3. ส่งเสริมด้านส่งเสริมการผลิตและสุขภาพสัตว์ 

พันธกิจ  
 1. พัฒนาพันธุกรรมกระบือไทยให้เป็นเลิศ  
 2. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตกระบือเน้ือเชิงพาณิชย์  
 3. ส่งเสริมอาชีพทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่การเลี้ยงกระบือไทย  
 4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก   
     กระบือไทยอย่างย่ังยืน  
 5. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ  

เป้าหมาย 
 1. พัฒนาฐานข้อมูลกระบือให้ชัดเจน  
 2. ส่งเสริมด้านส่งเสริมและการผลิต  
 3. ส่งเสริมด้านสุขภาพ      

ตัวชี้วัด 
 1. มีจํานวนกระบือเพ่ิมขึ้น  
 2. มีกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือที่เข้มแข็งเพ่ิมขึ้น     

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ในระยะปี 2562–2565 คาดว่าจะมีลูกกระบือเกิดขึ้นตามโครงการยุทธศาสตร์  
 2. ทําให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เกิดการนํามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจําวัน 
 3. ทําให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเข้มแข็ง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนากระบือในพ้ืนที่เขต 1 เป็น 
3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลกระบือให้ชัดเจน 
 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ฐานข้อมูล 

- โครงการสํารวจประชากรกระบือ (ปศจ.) 
- โครงการสนับสนุนวันอนุรักษ์ควายไทย (ปศข. ปศจ.) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการลี้ยง 
   กระบืออย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการผลิต 

- สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควาย (ปศจ.)  
- จัดกระบวนกานเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร (ปศจ.) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมด้านส่งเสริมการผลิตและสุขภาพสัตว์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการผลิต 

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ (ปศข. ปศจ.) 
- โครงการ zoning กระบือ (ปศข.) 
- โครงการส่งเสริมพ้ืนที่แปลงใหญ่กระบือ (ปศจ.) 

 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ด้านสุขภาพสัตว์ 
 - โครงการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย (ปศจ.) 

- โครงการป้องกันโรคคอบวม (ปศจ.)  
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ยุทธศาสตรก์ระบือเขต 1 

วิสัยทศัน ์ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตควายไทยให้เป็นอาชีพท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
1. พัฒนาฐานข้อมูลลกระบือให้ชัดเจน  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการลี้ยงกระบือ 
    อย่างย่ังยืน 
3. ส่งเสริมด้านส่งเสริมการผลิตและสุขภาพสัตว์ 

พันธกิจ 

1. พัฒนาพันธุกรรมกระบือไทยให้เป็นเลิศ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตกระบือเนื้อเชิงพาณิชย์ 
3. ส่งเสริมอาชีพท้ังคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่่เลี้ยงกระบือไทย  
4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
    จากกระบือไทยอย่างย่ังยืน  
5. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ  
 

เป้าหมาย 
1. พัฒนาฐานข้อมูลกระบือให้ชัดเจน  
2. ส่งเสริมด้านส่งเสริมและการผลิต  
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพ      
 

1. มีจํานวนกระบือเพ่ิมข้ึน  
2. มีกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงงกระบือท่ีเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน      
 

ตัวชีว้ัด 
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ส่วนท่ี 3 
โครงการภายใต้แผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  

พ.ศ. 2563 - 2565 



ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม

แพะ - แกะ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

1) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วม
3) โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ
4) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะ
5) โครงการเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2.1 กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตด้านปศุสัตว์ปลอดภัย 1,000,000        1,000,000          / ปี 2564 ปศจ.อ่างทอง
2) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม 100,000           -                   100,000     200,000             / ปี 2563-2565 ปศจ.นนทบุรี 
3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ พื้นที่ ปศข.1 20,600,000      20,600,000        / ปี 2563-2565 ปศข.1, ปศจ.ชัยนาท,สิงห์บุรี,ลพบุรี,สระบุรี,อ่างทอง,อยุธยา,ปทุมธานี
4) โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรี 124,100           124,100             / ปี 2564 ปศจ.นนทบุรี 
5) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะอินทรีย์วีถีสิงห์บุรี 1,620,300        1,620,300          / ปี 2563 ปศจ.สิงห์บุรี
6) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ 901,400           901,400             / ปี 2564 ปศจ.ลพบุรี
7) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะคุณภาพดี 1,480,000        1,480,000          / ปี 2564 ปศจ.ชัยนาท
     เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ
10) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กระจายพันธุ์แพะในความรับรองของรัฐ
11) โครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์แพะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

2.2 กลยุทธ์การเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารแพะ
1) ส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงเพื่อจําหน่ายในเกษตรกรเครือข่าย
2) พัฒนาศักยภาพพื้นที่สาธารณะและรกร้างเพื่อเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์เลี้ยงแพะ
3) จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์และศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนโดยความร่วมมือกับท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 
โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ พ.ศ. 2563 - 2565

วงเงินงบประมาณ
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2.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบการผลิตแพะให้ปลอดโรค และปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและการส่งออก 8,135,920        8,135,920          / ปี 2564-2565 ปศข.1,ปศจ.สระบุรี,ลพบุรี,สิงห์บุรี,อยุธยา,ชัยนาท,อ่างทอง
2) โครงการพัฒนาฟาร์มปลอดโรค (แพะ) จังหวัดสิงห์บุรีกิจกรรม 300,000           300,000             / ปี 2564 ปศจ.สิงห์บุรี 
   การป้องกัน ควบคุมและกําจัดโรคบรูเซลลาในแพะ
3) การเลี้ยงแพะเนื้อเข้าสู่ระบบฟาร์มปลอดโรค เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 790,000           790,000             / ปี 2564 ปศจ.ปทุมธานี
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
5) โครงการฟาร์มปลอดโรคแพะ
6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการบริการเกษตรกร
7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแพะสู่มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด
1) โครงการจัดงาน "เทศกาลแพะเมืองนนท์" 170,000           170,000             / ปี 2564 ปศจ.นนทบุรี 
2) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษาและพัฒนาการแปรรูปสินค้าอาหารปลอดภัย 152,800           152,800             / ปี 2564 ปศจ.สิงห์บุรี 
3) โครงการส่งเสริมมหกรรมประกวดแพะพันธุ์ดี การแปรรูปและผลผลิต 347,200           347,200             / ปี 2564 ปศจ.สิงห์บุรี 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดซื้อขายแพะ (ปศข.1)
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดแพะในระดับจังหวัด
6) โครงการรณรงค์และเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชน

22,320,300     13,401,420     100,000    35,821,720        
โคเนื้อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย

1.1 กลยุทธ์การสกัดกั้นการนําเข้าเนื้อโคผิดกฎหมาย การใช้สารเร่งเนื้อแดง และการนําเข้าเนื้อโค
1.2 กลยุทธ์การสร้างคุณภาพชีวิต ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยด้านอาหาร
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย 1,415,700        1,415,700          / ปี 2564 ปศจ.ลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อ
2.1 กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณโคเนื้อทั้งระบบ
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ ปศข.1 26,265,000      26,265,000        / ปี 2563-2565 ปศข.1, ปศจ.ชัยนาท,สิงห์บุรี,ลพบุรี,สระบุรี,อ่างทอง,อยุธยา
2) ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Beef) 4,210,000        4,210,000          / ปี 2564 ปศจ.ชัยนาท

2.2 กลยุทธ์การสร้างความมั่นคงในอาชพีให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2.3 กลยุทธ์การสร้างมูลราคาเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตและการสร้างโอกาสจากผลเนื้อนําเข้า

รวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการพืชอาหาร และอาหารสัตว์สําหรับโคเนื้อ
3.1 กลยุทธ์การปฏิรูประบบการผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและถนอมรักษาพืชอาหารและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชย์
3.2 กลยุทธ์การใช้ประโยชน์นวัตกรรมอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารโคเนื้อ

26,265,000     5,625,700       -            31,890,700        
โคนม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมน้ํานมดิบ

1.1 กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา (R&D)
1.2 กลยุทธ์พัฒนาพันธุ์โคนม อาหารสัตว์ โรงเรือน (ฟาร์ม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพน้ํานมโคให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1) โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติ 200,000           200,000             / ปี 2564 ปศจ.สระบุรี, ปศข.1
   ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม (GAP)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบ
3.1 กลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิต พัฒนามาตรฐานฟาร์มปลอดโรค ลดต้นทุนในการเลี้ยง
1) โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคปากและ 14,945,950      14,945,950        / ปี 2562-2567 ปศจ.สระบุรี, ปศข.1
   เท้าเปื่อยในโคนม อย่างยั่งยืน”
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมสระบุรี 2,127,600        2,127,600          / ปี 2564 ปศจ.สระบุรี, ศอส.นครราชสีมา
3) โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4,566,500        4,566,500          / ปี 2564 ปศจ.สระบุรี, ศอส.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นําพาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนมไทยไปสู่ตลาดอาเชี่ยน
4.1 กลยุทธ์ด้านมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ํานม โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ํานมโค และสร้างมูลค่าเพิ่ม
1) โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่ม 21,464,180      21,464,180        / ปี 2563-2565 ปศจ.สระบุรี
   ความปลอดภัย และลดต้นทุนการผลิต เพื่อการแข่งขัน

4.2 กลยุทธ์ด้านสถานที่จําหน่ายสินค้า การเพิ่มช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการบริโภค
4.3 กลยุทธ์ด้านพัฒนาระบบการตลาด

21,464,180     -                  -            21,464,180        
กระบือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลกระบือให้ชัดเจน

1.1 กลยุทธ์ฐานข้อมูล
1)  โครงการสํารวจประชากรกระบือ (ปศจ.)
2)  โครงการสนับสนุนวันอนุรักษ์ควายไทย (ปศข. ปศจ.)

รวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการลี้ยงกระบือ อย่างยั่งยืน
2.1 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการผลิต
1) สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควาย (ปศจ.) 
2) จัดกระบวนกานเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร (ปศจ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมด้านส่งเสริมการผลิตและสุขภาพสัตว์
3.1 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการผลิต
1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือพันธุ์ดี ในพื้นที่ 11,532,420      11,532,420        / ปี 2563-2565 ปศจ.ชัยนาท
   อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
2) โครงการ zoning กระบือ (ปศข.)
3) โครงการส่งเสริมพื้นที่แปลงใหญ่กระบือ (ปศจ.)

3.2 กลยุทธด้านสุขภาพสัตว์
1) โครงการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (ปศจ.)
2) โครงการป้องกันโรคคอบวม (ปศจ.)

11,532,420     -                  -            11,532,420        

81,581,900  19,027,120  100,000  100,709,020  รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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ข้อมูลพื้นฐานท่ีสําคัญด้านปศุสัตว ์
 



 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๑ แสดงพื้นทีข่องสํานักงานปศสุัตว์เขต ๑ 
 

 สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑ ต้ังอยู่เลขที่ ๘๐/๒ หมู่ ๔ ถ .ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี โดยมีอาณาเขตติดต่อ กับ
จังหวัดใกล้เคียงดังน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอุทัยธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับสมุทรสงคราม สมุทรปราการ และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครนายก นครราชสีมา และชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับนครปฐม และกาญจนบุรี 
 
ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑ มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
๑๑,๑๐๘,๗๑๓ คน 

สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
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ข้อมูลจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นท่ีสํานักงานปศุสตัว์เขต ๑ 
 

กรุงเทพมหานคร 

 
 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 

กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ทั้งหมด ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตร.กม.  มีอาณาเขตทางบก
ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
สมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการและอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพ้ืนที่เดิม

ของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  

 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม 
การแบ่งเขตการปกครอง กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น ๕๐ เขต 
ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๖๗๖,๖๔๘ คน ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ  ๓,๖๑๘ คน/ตร.กม. 
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จังหวัดชัยนาท 

 
 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหน่ึงของภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ต้ังอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุด
ของภาคกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๔๖๙.๗๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๕๔๓,๕๙๑ ไร่หรือเท่ากับร้อย
ละ ๑๕.๕ ของพ้ืนที่ในภาคกลางตอนบนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ๑,๒๑๙,๖๖๙ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๗๙.๐๒ 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๙๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงคือ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดชัยนาทแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น ๘ อําเภอ ๕๓ ตําบล ๕๐๓ หมู่บ้าน โดย

อําเภอทั้ง ๘ มีดังน้ี 
๑. อําเภอเมืองชัยนาท 
๒. อําเภอมโนรมย์ 
๓. อําเภอวัดสิงห์ 
๔. อําเภอสรรพยา 
๕. อําเภอสรรคบุรี 
๖. อําเภอหันคา 
๗. อําเภอหนองมะโมง 
๘. อําเภอเนินขาม 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดชัยนาท มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๓๒๘,๒๖๓ คน 
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๑๓๒.๙๑ คน/ตร.กม. 
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จังหวัดนนทบุร ี

 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดนนทบุรีต้ังอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ ๒๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ปกครองทั้งหมด ๖๒๒.๓๐๓ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๓๘๘,๙๓๙.๓๗๕ ไร่ โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ละติจูดที่ ๑๓ องศา ๔๗ ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ ๑๔ 
องศา ๐๔ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๕ ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ ๑๐๐ องศา ๓๔ ลิปดา
ตะวันออก[๒๔] และมีอาณาเขตจรดอําเภอและจังหวัดข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอลาดหลุมแก้ว และ
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอพุทธมณฑลและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 
๖ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๔๒๔ หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
ซึ่งยุบเลิกตําแหน่งกํานันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด ๓๔ ตําบล ๓๒๘ หมู่บ้าน โดยอําเภอทั้ง ๖ อําเภอ
ของจังหวัดนนทบุรี มีรายช่ือและข้อมูลทั่วไปดังน้ี 

๑. อําเภอเมืองนนทบุรี 
๒. อําเภอบางกรวย 
๓. อําเภอบางใหญ่ 
๔. อําเภอบางบัวทอง 
๕. อําเภอไทรน้อย 
๖. อําเภอปากเกร็ด 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดนนทบุรี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๒๔๖,๒๙๕ คน ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๒,๐๐๒.๗๑ คน/ตร.กม. 
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 จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 
 ต้ังอยู่ในภาคกลางมีเน้ือที่ประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ๙๕๓,๖๖๐ ไร่ ห่าง
จากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทาง
ประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงคือ 

 ทิ ศ เหนื อ   ติ ด ต่ อ กับ อํ า เภอบางไทร  อํ า เภอบางปะ อิน  และ อํ าเภอ วังน้ อย  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 
๗ อําเภอ ๖๐ ตําบล ๕๒๙ หมู่บ้าน  โดยอําเภอทั้ง ๗ อําเภอของจังหวัดปทุมธานี มีดังน้ี 

๑. เมืองปทุมธานี 
๒.  คลองหลวง 
๓.  ธัญบุรี 
๔.  หนองเสือ 
๕.  ลาดหลุมแก้ว 
๖.  ลําลูกกา 
๗.  สามโคก 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดปทุมธานี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๑๔๖,๐๙๒ คน ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๗๕๑.๑๑ คน/ตร.กม. 
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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยู่ในเขต ภาคกลางของประเทศ มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๕๐๐.๖๕๖ 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเซียประมาณ ๗๕ 
กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ ๗๒ กิโลเมตร และทางเรือประมาณ ๑๓๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงดังน้ี 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี 
 ทิศใต้             ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย ๑๖ อําเภอ ได้แก่ 
๑. อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
๒. อําเภอท่าเรือ 
๓. อําเภอนครหลวง 
๔. อําเภอบางไทร 
๕. อําเภอบางบาล 
๖. อําเภอบางปะอิน 
๗. อําเภอบางปะหัน 
๘. อําเภอผักไห่ 

๙. อําเภอภาชี 
๑๐. อําเภอลาดบัวหลวง 
๑๑. อําเภอวังน้อย 
๑๒. อําเภอเสนา 
๑๓. อําเภอบางซ้าย 
๑๔. อําเภออุทัย 
๑๕. อําเภอมหาราช 
๑๖. อําเภอบ้านแพรก 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๘๑๗,๔๔๑ คน 
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๓๒๖.๘๙ คน/ตร.กม. 
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 จังหวัดลพบุรี 

 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดลพบุรีต้ังอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ ๑๕๕ กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ ๑๓๓ 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๖,๑๙๙.๗๕๓ ตารางกิโลเมตร   

จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ จํานวน ๘ จังหวัดดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อําเภอ, ๑๒๑ ตําบล, ๑,๑๒๒ หมู่บ้าน 
๑. อําเภอเมืองลพบุรี 
๒. อําเภอพัฒนานิคม 
๓. อําเภอโคกสําโรง 
๔. อําเภอชัยบาดาล 
๕. อําเภอท่าวุ้ง 
๖. อําเภอบ้านหมี่ 

๗.  อําเภอท่าหลวง 
๘.  อําเภอสระโบสถ์ 
๙.  อําเภอโคกเจริญ 
๑๐.  อําเภอลําสนธิ 
๑๑.  อําเภอหนองม่วง 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๗๕๘,๗๓๓ คน ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๑๒๒.๓๘ คน/ตร.กม. 
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 จังหวัดสระบุรี 

 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่ งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง
ประมาณ ๑๐๘ กม. เน้ือที่จังหวัดสระบุรีมีเน้ือที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖.๔๘๖ ตร.กม. หรือประมาณ ๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่ 
อาณาเขต จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบ้านนา  
   จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังน้อย อําเภออุทัย จังหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอภาชี อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมือง 
   ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 จังหวัดสระบุรีแบ่งออกเป็น ๑๓ อําเภอ ๑๑๑ ตําบล ๙๖๕ หมู่บ้าน มีรายช่ืออําเภอดังน้ี 
๑. อําเภอเมืองสระบุรี 
๒. อําเภอแก่งคอย 
๓. อําเภอหนองแค 
๔. อําเภอวิหารแดง 
๕. อําเภอหนองแซง 
๖. อําเภอบ้านหมอ 

 ๗.   อําเภอดอนพุด 

๘. อําเภอหนองโดน 
๙. อําเภอพระพุทธบาท 
๑๐. อําเภอเสาไห้ 
๑๑. อําเภอมวกเหล็ก 
๑๒. อําเภอวังม่วง 
๑๓. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสระบุรี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๒๔ คน ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๑๘๐.๓๕ คน/ตร.กม. 



9 

 

 จังหวัดสิงห์บุรี 

 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดสิงห์บุรี ต้ังอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก  ติดอําเภอบ้านหมี่ และอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ทิศใต้   ติดอําเภอไชโย อําเภอโพธ์ิทอง และอําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันตก  ติดอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 การปกครองแบ่งออกเป็น ๖ อําเภอ ๔๓ ตําบล ๓๖๔ หมู่บ้าน 
๑. อําเภอเมืองสิงห์บุรี 
๒. อําเภอบางระจัน 
๓. อําเภอค่ายบางระจัน 
๔. อําเภอพรหมบุรี 
๕. อําเภอท่าช้าง 
๖. อําเภออินทร์บุรี 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสิงห์บุรี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๒๐๙,๓๗๗ คน ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๒๕๔.๕๖ คน/ตร.กม. 
 



10 

 

 จังหวัดอ่างทอง 

 
ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดอ่างทองเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒ (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่นํ้าเจ้าพระยาถึงตลาด
ท่าเตียน ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศ
ตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ทั้งหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร่ และมีอาณาเขตดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอค่ายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และ
  อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอผักไห่และอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบ้านแพรก จังหวัด 

  พระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต์ อําเภอสามชุก และอําเภอเดิม

  บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 การปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดอ่างทองแบ่งออกเป็น อําเภอ ๗๓ ตําบล ๕๑๓ หมู่บ้าน โดย
อําเภอทั้ง ๗ อําเภอ ได้แก่ 

๑. อําเภอเมืองอ่างทอง 
๒. อําเภอไชโย 
๓. อําเภอป่าโมก 
๔. อําเภอโพธ์ิทอง 
๕. อําเภอแสวงหา 
๖. อําเภอวิเศษชัยชาญ 
๗. อําเภอสามโก้ 

ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๒๘๐,๘๔๐ คน ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดเท่ากับ ๒๙๐.๐๑ คน/ตร.กม. 



ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์รายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 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 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์รายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 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 

เหนือ 712,175 991,484 89,886 231,099 2,155,664 60,529,558 3,731,975 75,302 8,782 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,431,210 2,889,503 202,253 881,381 2,218,637 101,914,075 6,865,368 96,489 3,810 

กลาง 389,325 1,080,693 369,631 86,309 5,642,380 256,939,629 16,911,967 283,768 31,532 

ใต้ 504,766 910,127 4,541 27,996 1,272,504 36,254,378 3,576,898 376,974 25,965 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ  : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4 ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1, 2 และ 7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9

เขต

ปศุสัตว์

เกษตรกร

(ราย)

จํานวนปศุสัตว์ (ตัว)

ภาค
เกษตรกร

(ราย)

จํานวนปศุสัตว์ (ตัว)



ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และแพะรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แรกเกิดถึง ตั้งท้องแรก จํานวน เกษตรกร แรกเกิดถึง ตั้งท้องแรก จํานวน เกษตรกร

แพะสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย) แพะสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย)

ยอดรวม 216,837 414,158 172,773 803,768 64,733 7,924 15,511 5,330 28,765 1,751 65,850 832,533 

เขต 1 20,086 53,339 22,722 96,147 3,059 1,661 5,200 1,061 7,922 371 3,281 104,069 

เขต 2 4,571 11,381 2,154 18,106 652 245 424 80 749 55 680 18,855 

เขต 3 16,091 37,773 13,537 67,401 2,526 482 1,329 838 2,649 78 2,580 70,050 

เขต 4 6,049 12,979 7,133 26,161 1,221 62 159 57 278 29 1,241 26,439 

เขต 5 2,856 5,039 1,537 9,432 685 121 527 29 677 30 709 10,109 

เขต 6 16,367 33,080 14,949 64,396 1,891 149 430 218 797 34 1,913 65,193 

เขต 7 42,614 80,169 31,032 153,815 3,971 3,338 2,491 1,200 7,029 327 4,263 160,844 

เขต 8 34,900 67,643 20,383 122,926 7,332 607 2,007 476 3,090 199 7,425 126,016 

เขต 9 73,303 112,755 59,326 245,384 43,396 1,259 2,944 1,371 5,574 628 43,758 250,958 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และแพะรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แรกเกิดถึง ตั้งท้องแรก จํานวน เกษตรกร แรกเกิดถึง ตั้งท้องแรก จํานวน เกษตรกร

แพะสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย) แพะสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย)

ยอดรวม 216,837 414,158 172,773 803,768 64,733 7,924 15,511 5,330 28,765 1,751 65,850 832,533 

เหนือ 19,223 38,119 16,486 73,828 2,576 270 957 247 1,474 64 2,622 75,302 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 22,140 50,752 20,670 93,562 3,747 544 1,488 895 2,927 107 3,821 96,489 

กลาง 67,271 144,889 55,908 268,068 7,682 5,244 8,115 2,341 15,700 753 8,224 283,768 

ใต้ 108,203 180,398 79,709 368,310 50,728 1,866 4,951 1,847 8,664 827 51,183 376,974 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ  : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4  ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1, 2 และ 7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9

จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

แพะเน้ือ แพะนม

ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม

แพะ

แพะเน้ือ แพะนม รวม

ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

 ภาค

 เขต

ปศุสัตว์

รวม

แพะ



ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และแกะรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน เกษตรกร

(ตัว) (ราย)

ยอดรวม 23,011 47,078 70,089 6,632 

เขต 1 1,604 4,906 6,510 259 

เขต 2 961 2,342 3,303 140 

เขต 3 423 2,253 2,676 164 

เขต 4 331 803 1,134 89 

เขต 5 474 754 1,228 72 

เขต 6 2,143 5,411 7,554 204 

เขต 7 8,065 13,654 21,719 311 

เขต 8 617 992 1,609 164 

เขต 9 8,393 15,963 24,356 5,229 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และแกะรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม

แรกเกิดถึง ตั้งท้องแรก จํานวน

แพะสาว ขึ้นไป (ตัว)

ยอดรวม 23,011 47,078 70,089 6,632 

เหนือ 2,617 6,165 8,782 276 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 754 3,056 3,810 253 

กลาง 10,630 20,902 31,532 710 

ใต้ 9,010 16,955 25,965 5,393 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ  : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4  

   ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1, 2 และ 7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9

ผู้

(ตัว)

เมีย

(ตัว)

รวม

 ภาค

 เขต

ปศุสัตว์

แพะ

แกะ

แพะเนื้อ

ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว)



ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และโคเนื้อรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แรกเกิด ต้ังท้องแรก จํานวน เกษตรกร แรกเกิด ต้ังท้องแรก จํานวน เกษตรกร

ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย) ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย)

ยอดรวม 1,088,905 1,272,227 977,049 3,338,181 561,255 615,426 880,205 873,231 2,368,862 374,722 164,764 14,763 5,871,807 871,508 

เขต 1 10,778 14,684 7,914 33,376 2,959 24,677 44,390 45,437 114,504 7,614 5,682 394 153,562 10,505 

เขต 2 22,102 28,856 17,068 68,026 6,737 14,721 25,103 17,807 57,631 6,515 5,050 283 130,707 12,576 

เขต 3 287,610 411,336 276,112 975,058 194,388 174,509 268,292 245,219 688,020 134,408 6,957 1,894 1,670,035 302,319 

เขต 4 160,864 231,624 193,399 585,887 118,822 133,801 234,514 248,612 616,927 126,709 16,654 4,707 1,219,468 230,999 

เขต 5 128,488 140,980 89,646 359,114 36,295 37,514 60,720 52,864 151,098 17,320 2,963 476 513,175 51,469 

เขต 6 109,529 98,041 64,803 272,373 19,657 61,589 63,255 65,755 190,599 14,225 15,337 1,241 478,309 33,799 

เขต 7 106,260 102,473 100,375 309,108 21,118 119,149 121,443 143,288 383,880 25,612 103,436 3,777 796,424 46,251 

เขต 8 161,058 141,713 120,962 423,733 82,454 28,637 40,224 32,030 100,891 19,184 7,552 1,436 532,176 95,996 

เขต 9 102,216 102,520 106,770 311,506 78,825 20,829 22,264 22,219 65,312 23,135 1,133 555 377,951 87,594 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และโคเนื้อรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แรกเกิด ต้ังท้องแรก จํานวน เกษตรกร แรกเกิด ต้ังท้องแรก จํานวน เกษตรกร

ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย) ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย)

ยอดรวม 1,088,905 1,272,227 977,049 3,338,181 561,255 615,426 880,205 873,231 2,368,862 374,722 164,764 14,763 5,871,807 871,508 

เหนือ 238,017 239,021 154,449 631,487 55,952 99,103 123,975 118,619 341,697 31,545 18,300 1,717 991,484 85,268 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 448,474 642,960 469,511 1,560,945 313,210 308,310 502,806 493,831 1,304,947 261,117 23,611 6,601 2,889,503 533,318 

กลาง 139,140 146,013 125,357 410,510 30,814 158,547 190,936 206,532 556,015 39,741 114,168 4,454 1,080,693 69,332 

ใต้ 263,274 244,233 227,732 735,239 161,279 49,466 62,488 54,249 166,203 42,319 8,685 1,991 910,127 183,590 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ  : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4 ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1, 2 และ 7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9

เกษตรกร

(ราย)

รวม

ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

จํานวน

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

 เขต

ปศุสัตว์

โคเนื้อ

โคพื้นเมือง โคพันธ์ุ และ โคลูกผสม โคขุน รวม

ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว) รวม
ผู้

(ตัว)

 ภาค

โคเนื้อ

โคพื้นเมือง โคพันธ์ุ และ โคลูกผสม โคขุน



ข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์และโคนมรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยอดรวม 34,124 123,874 133,706 306,063 68,544 666,311 18,850 

เขต 1 7,139 33,926 35,620 91,627 22,413 190,725 5,101 

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

เขต 3 8,982 29,469 26,692 66,138 14,805 146,086 4,558 

เขต 4 3,404 11,978 13,366 22,755 4,664 56,167 1,483 

เขต 5 1,963 17,124 19,087 37,456 7,562 83,192 1,745 

เขต 6 381 1,436 1,508 2,738 631 6,694 233 

เขต 7 11,111 22,216 27,740 65,197 14,248 140,512 4,629 

เขต 8 368 790 925 2,000 338 4,421 193 

เขต 9 12 17 33 30 28 120 11 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์และโคนมรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยอดรวม 34,124 123,874 133,706 306,063 68,544 666,311 18,850 

เหนือ 2,344 18,560 20,595 40,194 8,193 89,886 1,978 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 12,386 41,447 40,058 88,893 19,469 202,253 6,041 

กลาง 19,014 63,060 72,095 174,946 40,516 369,631 10,627 

ใต้ 380 807 958 2,030 366 4,541 204 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ  : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4  ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1, 2 และ 7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9

ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว)

รวม

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)แรกเกิด

ถึง 1 ปี

1 ปี ถึง

ตั้งท้องแรก

โคกําลัง

รีดนม
โคแห้งนม

โคนม

ผู้

(ตัว)

เมีย (ตัว)

รวม

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)แรกเกิด

ถึง 1 ปี

1 ปี ถึง

ตั้งท้องแรก

โคกําลัง

รีดนม
โคแห้งนม

 ภาค

โคนม

 เขต

ปศุสัตว์



ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกระบือรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แรกเกิดถึง  ตั้งท้องแรก  จํานวน  เกษตรกร

 กระบือสาว  ขึ้นไป  (ตัว)  (ราย)

ยอดรวม 353,120 492,329 381,336 1,226,785 218,257 

เขต 1 9,017 10,927 9,437 29,381 1,656 

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

เขต 3 142,939 207,072 151,112 501,123 109,232 

เขต 4 98,956 151,120 130,182 380,258 76,204 

เขต 5 49,076 58,125 36,036 143,237 15,505 

เขต 6 27,788 30,924 29,150 87,862 7,735 

เขต 7 2,999 5,038 4,350 12,387 1,113 

เขต 8 4,711 6,526 4,818 16,055 1,703 

เขต 9 3,688 4,066 4,187 11,941 1,483 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกระบือรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แรกเกิดถึง  ตั้งท้องแรก  จํานวน  เกษตรกร

 กระบือสาว  ขึ้นไป  (ตัว)  (ราย)

ยอดรวม 353,120 492,329 381,336 1,226,785 218,257 

เหนือ 76,864 89,049 65,186 231,099 23,240 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 241,895 358,192 281,294 881,381 185,436 

กลาง 25,962 34,496 25,851 86,309 6,395 

ใต้ 8,399 10,592 9,005 27,996 3,186 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ  : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4  ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1, 2 และ 7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9

 กระบือ (ตัว)

 ผู้

(ตัว)

 เมีย (ตัว)  รวม

 กระบือ (ตัว)

 ผู้

(ตัว)

 เมีย (ตัว)  รวม
 ภาค

 เขต

ปศุสัตว์



จังหวัด  รวม
สุกร โค-กระบือ สุกร โคกระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก

กรุงเทพฯ 5          5         - 2          3          15         
นนทบุรี  - 3         - 1          2          6          
ปทุมธานี 2          11      1              - 6          19         
พระนครศรีอยุธยา 3          1        3             1           - 10         
อ่างทอง 18        4         -  - 34        56         
สิงห์บุรี 4          1         -  -  - 5          
ชัยนาท 5           - 1              -  - 6          
สระบุรี 12        4         -  - 5          21         
ลพบุรี 10        4        2              - 6          22         

รวม 59        33      7             4          57        160      

สรุปจํานวนโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับใบ ฆจส.2 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 รวม 160 แห่ง

ชนิดสัตว์

 

 

จังหวัด รวม
สุกร โค - กระบือ สัตว์ปีก

ลพบุรี  - 2            3            5             
สระบุรี 4            1            1            6             
ชัยนาท 1             -  - 1             
สิงห์บุรี  - 1             - 1             
ปทุมธานี  - 1             - 1             
กรุงเทพฯ  - 1             - 1             
อยุธยา - 1            - 1             

รวม 5            7            4            16           

โรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับ GMP

ชนิดสัตว์

 

 

 

 



จังหวัด จํานวน (แห่ง)
กรุงเทพมหานคร 758                
นนทบุรี 169                
ปทุมธานี 130                
พระนครศรีอยุธยา 58                  
ลพบุรี 55                  
สระบุรี 49                  
สิงห์บุรี 18                  
ชัยนาท 33                  
อ่างทอง 19                  

รวม 1,289             

สถานท่ีจําหน่ายเน้ือสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 

 

 

จังหวัด จํานวนพืชอาหารสัตว์
(ไร่/งาน)

กรุงเทพมหานคร 78                       
ชัยนาท 2,122                   
นนทบุรี 33                       
ปทุมธานี 3                         
พระนครศรีอยุธยา 282                     
ลพบุรี 7,234                   
สระบุรี 11,093                 
สิงห์บุรี 326                     
อ่างทอง 765                     

รวม 21,935                

จํานวนพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนท่ีเขต 1

 

 



จังหวัด โคเน้ือ กระบือ แพะ

กทม. 96.00              -                  136.33            
นนทบุรี 91.71              110.00            116.00            
ปทุมธานี 77.14              104.40            132.00            
อยุธยา 95.00              83.13              105.00            
อ่างทอง 95.00              100.75            95.00              
ลพบุรี 93.13              70.32              110.00            
สิงห์บุรี 102.86            107.50            119.50            
ชัยนาท 90.00              93.13              110.00            
สระบุรี 83.00              100.00            110.00            

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562
รวบรวมโดย : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

รายงานราคาปศุสัตว์ 

 



จังหวัด เข้าโรงฆ่า ไปเลี้ยงขุน ไปจําหน่าย ไปทําพันธุ์ ไปใช้งาน ไปประกวด/
แข่งขัน/แสดง

ไปตลาด
ค้าสัตว์

ไปทํา
ผลิตภัณฑ์
แปรรูป

ส่งออก นําไปเลี้ยง สินค้า
ส่งกลับ

อื่น รวม

กรุงเทพมหานคร 38         -        -        52         -        30            -        -        -        84         -        495       699      
ชัยนาท -        2           108       52         -        -           -        -        -        84         -        -        246      
นนทบุรี -        -        -        8           -        30            -        -        -        126       45         495       704      
ปทุมธานี -        -        -        -        -        -           -        -        -        98         -        -        98        
พระนครศรีอยุธยา -        2           3           -        -        12            -        -        -        14         -        -        31        
ลพบุรี -        -        -        40         -        18            -        -        -        308       -        -        366      
สระบุรี -        4           15         20         -        126          -        -        -        70         -        198       433      
สิงห์บุรี -        -        6           -        -        48            -        -        -        70         -        -        124      
อ่างทอง -        -        3           28         -        -           -        -        -        28         -        -        59        

รวม 38        8          135      200      -       264         -       -       -       882      45        1,188   2,760   
ข้อมูล : ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

รายงานการเคลื่อนย้ายแพะ เข้า-ออกท้องที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562



จังหวัด เข้าโรงฆ่า ไปเลี้ยงขุน ไปจําหน่าย ไปทําพันธุ์ ไปใช้งาน ไปประกวด_
แข่งขัน_
แสดง

ไปตลาด 
ค้าสัตว์

ไปทํา
ผลิตภัณฑ์
แปรรูป

ส่งออก นําไปเลี้ยง สินค้า
ส่งกลับ

อื่น รวม

กรุงเทพมหานคร 37         -        -        20         -        12            -        -        -        28         -        -        97        
ชัยนาท -        -        6           4           -        -           -        -        -        56         -        -        66        
นนทบุรี -        -        -        -        -        24            -        -        -        56         45         -        125      
ปทุมธานี -        -        -        -        -        -           -        -        -        14         -        -        14        
พระนครศรีอยุธยา -        -        3           -        -        12            -        -        -        -        -        -        15        
ลพบุรี -        -        -        32         -        -           -        -        -        14         -        -        46        
สระบุรี -        -        -        -        -        -           -        -        -        126       -        -        126      

รวม 37        -       9          56        -       48            -       -       -       294      45        -       489      
ข้อมูล : ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

รายงานการเคลื่อนย้ายแกะ เข้า-ออกท้องที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562



จังหวัด เข้าโรงฆ่า ไปเลี้ยงขุน ไปจําหน่าย ไปทําพันธุ์ ไปใช้งาน ไปประกวด/
แข่งขัน/แสดง

ไปตลาด
ค้าสัตว์

ไปทํา
ผลิตภัณฑ์
แปรรูป

ส่งออก นําไปเลี้ยง สินค้า
ส่งกลับ

อื่น รวม

กรุงเทพมหานคร 1           -        3           -        -      -           -        -        -        70         -        -        74        
ลพบุรี -        -        -        12         -      6              -        -        -        14         -        -        32        
สระบุรี 2           -        6           24         -      12            -        -        -        182      -        -        226      

รวม 3          -       9          36        -      18           -       -       -       266      -       -       332      
ข้อมูล : ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

รายงานการเคลื่อนย้ายโคเนื้อ เข้า-ออกท้องที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562



จังหวัด เข้าโรงฆ่า ไปเลี้ยงขุน ไปจําหน่าย ไปทําพันธุ์ ไปใช้งาน ไปประกวด/
แข่งขัน/แสดง

ไปตลาด
ค้าสัตว์

ไปทํา
ผลิตภัณฑ์
แปรรูป

ส่งออก นําไปเลี้ยง สินค้า
ส่งกลับ

อื่น รวม

ชัยนาท -        -        -        4           -        -           -        -        -        -        -        99         103      
พระนครศรีอยุธยา -        -        -        -        -        -           -        -        -        14         -        -        14        
ลพบุรี -        -        -        20         -        -           -        -        -        -        -        -        20        
สระบุรี -        -        -        -        -        -           -        -        -        14         -        -        14        

รวม -       -       -       24        -       -           -       -       -       28        -       99        151      
ข้อมูล : ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

รายงานการเคลื่อนย้ายโคนม เข้า-ออกท้องที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562



จังหวัด เข้าโรงฆ่า ไปเลี้ยงขุน ไปจําหน่าย ไปทําพันธุ์ ไปใช้งาน ไปประกวด/
แข่งขัน/แสดง

ไปตลาด
ค้าสัตว์

ไปทํา
ผลิตภัณฑ์
แปรรูป

ส่งออก นําไปเลี้ยง สินค้า
ส่งกลับ

อื่น รวม

กรุงเทพมหานคร 7           6           39         16         -        36            -        -        -        714       -        1,683    2,501   
ชัยนาท -        4           39         16         -        -           -        -        -        210       -        297       566      
นนทบุรี 2           -        51         -        -        -           -        -        -        210       -        99         362      
ปทุมธานี 3           4           288       60         -        -           -        24         -        588       -        2,475    3,442   
พระนครศรีอยุธยา -        26         273       12         -        12            -        -        22         1,078    -        891       2,314   
ลพบุรี -        4           72         28         -        6              14         -        -        224       -        -        348      
สระบุรี 2           18         9           4           -        -           -        -        -        980       -        297       1,310   
สิงห์บุรี -        -        -        -        -        -           -        -        -        28         -        -        28        
อ่างทอง -        4           90         8           -        -           -        -        -        56         -        297       455      

รวม 14        66        861      144      -       54            14        24        22        4,088   -       6,039   11,326 
ข้อมูล : ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

รายงานการเคลื่อนย้ายกระบือ เข้า-ออกท้องที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562
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