
 
 
 
   ตามที่กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ โดยบริหารเชิงยุทธศาสตร์ราย
ชนิดสัตว์ทั้งระบบ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ มีหน้าที่ในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือวิเคราะห์ กำหนด วิสัยทัศน์ ตลอดจนการบริหารเชิง
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   สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบประกอบด้วย 5 จังหวัดในภาคใต้
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ของเกษตรกรมีความแตกต่างจากพ้ืนที่ของเขตอ่ืนๆ การจัดทำแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 – 
2570  มีการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 
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รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 
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พัฒนาปศุสัตว์ของเกษตรกรให้เกิดการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้รองรับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ต่อไป 
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บทนำ 

หลักการและเหตุผล  
  แผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พ.ศ. 2566 – 2570 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เพ่ือเตรียมความพรอ้มขององค์กร  
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง และ
ยั่งยืนในตลาดโลก โดยน้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักในการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ซึ่งมีการพัฒนาในทุกด้านจะยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก 
มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้วยการทบทวนปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ี 
เกีย่วข้องกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

2. การวิเคราะห์ SWOT ของพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เพื่อประเมินหาจุดแข็ง/จุดอ่อน/ 
โอกาส/อุปสรรค 

3. การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธการขับเคลื่อรายชนิดสัตว์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ร่ายชนิดสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พ.ศ. 2566 – 2570 ซ่ึงเกิดจากการ
วิเคราะห์ SWOT พร้อมทั้งกิจกรรมและแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ 

4.  ยกร่างแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พ.ศ. 2566 – 2570 
5. การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พ.ศ. 2564 – 

2568 จากคณะทำงาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 
6. การกำหนดแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการ ตามลำดับความเร่งด่วนของการบริหาร 

แผนงานโดยยึดความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นหลักสำคัญ 
7. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์  

สำนกังานปศุสัตว์เขต 9 พ.ศ. 2566 – 2570 

ลักษณะสำคัญ 
1. มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็น 

รากฐานสำคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถบุคคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และเกษตรกรรายย่อย 
2. มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ด้วยศักยภาพการผลักดันของสำนักงาน 

ปศุสัตว์เขต 9 ตลอดจนมุ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ ตลอดห่วงโซ่อาหาร  
3. เป็นแผนพัฒนาแบบองค์รวม เน้นการพัฒนาบนรากฐานการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 

ปัญหา อุปสรรค โอกาส ศักยภาพและความพร้อมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 โดยน้อมนำหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis) 

สว่นท่ี 1 



จุดแข็ง (Strength)  
1. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 
2. พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นพ้ืนที่สำคัญทางการตลาดด้านปศุสัตว์ ประชากรมีกำลังในการซื้อ 

เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทีม่ีชื่อเสียงระดับภูมิภาค เช่นอุทยานแห่งชาติป่าฮาลาบาลา อำเภอเบตงเมืองใน
หมอก บ่อน้ำพุร้อน ศาลเจ้าลิ้มกอเนี๊ยว ฯลฯ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม มี
ความต้องการใช้สัตว์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบกับมีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทำให้คาม
ต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์มีสูง 

3. มีชุดเฉพาะกิจ(ด่านกักกันสัตว์สงขลา) ในการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ป้องกันการลักลอบนำสัตว์ 
เข้าพ้ืนทีโ่ดยผิดกฎหมาย เพ่ือควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์  

4. การตรวจวินิจฉัยโรคทำได้รวดเร็ว เนื่องจากอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
ตอนล่าง  

5. ผู้ประกอบการ เกษตรกร มีการปรับระบบการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม 
6. มีโรงพยาบาลรักษาสัตว์ใหญ่ เนื่องจากอยู่ใกล้โรงพยาบาลสัตว์ สงขลานครินทร์ 
7. เป็นเขตปลอดโรคตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 
8. เจ้าหน้าที่มีทักษะในการควบคมุป้องกันโรค 
9. มีหน่วยงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุน 
10. มีนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
11. มีสถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านวิชาการ 
12. มีโครงการพระราชดำริในพ้ืนที่จำนวนหลายโครงการ 
13. มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
จุดอ่อน (Weak) 

1. ทรัพยากรในการดำเนินงานมีจำกัด เช่น บุคลากร เวชภัณฑ์ ยานพาหนะ 
2. เกษตรกรรายย่อยยังขาดความเข้มแข็งและไม่นิยมการรวมกลุ่ม 
3. เกษตรกรยังขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น  

ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้ ฯลฯ และอาหารสัตว์มีราคาสูง 
4. โรงงานแปรรูปสินค้าปศุสัตว์มีจำนวนไม่เพียงพอ 
5. โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานมีจำนวนไม่เพียงพอ 
6. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้การรับรองมาตรฐานมีจำนวนน้อย โดยเฉพาะฟาร์มไก่เนื้อในพ้ืนที่ 3 จชต. 
7. การเลี้ยงสัตว์เป็นไปตามกระแสไม่มีความยั่งยืน 
8. มีการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงธุรกิจไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
9. เกษตรกรไม่นิยมสำรองเสบียงอาหารสัตว์ ไว้ใช้ในยามขาดแคลน 
10. มีตลาดกลางปศุสัตว์ 1 แห่ง ที่จังหวัดปัตตานี ไม่มีกิจกรรมของตลาดมากนัก 
11. ขาดแคลนสัตว์สัตว์พันธุ์ดีเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ 



12. ปริมาณผลผลิตด้านปศสุัตว์ที่จะป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม่เพียงพอ 
13. เกษตรกรขาดการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

(ด้านปศุสัตว์) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมภายใต้โครงตำบลมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

2. ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณภาพ และความปลอดภัย ของอาหารมากข้ึน 
3. เทคโนโลยีด้านการตลาดมีความก้าวหน้ามากข้ึน 
4. มีพันธุ์สัตว์ประจำถิ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม เช่น นกเขาชวาเสียง, ไก่เบตง, วัวชน (โคพ้ืนเมือง) ,

แพะพ้ืนเมือง (โหนดวังพญา), ไก่ซาลามอ, แกะพ้ืนเมือง (หางสั้น หางยาว)  
5. ตลาดมีความต้องการสินค้าปศุสัตว์สูงทั้งในและต่างประเทศ 
6. สามารถเลี้ยงสัตว์ร่วมกับพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ได้ 
7. มีวัตถุดิบเหลือใช้จากทางเกษตร เช่น ทางปาล์ม, กากปาล์ม, ต้นสาคู, เปลือก-เม็ดทุเรียน 
8. การคมนาคมสะดวกในการขนส่งสัตว์ไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโป 
9. ความต้องการอาหารฮาลาลในตลาดโลกสูง 
10. มีท่าเรือน้ำลึก, และท่าอากาศยานนานาชาติ 

อุปสรรค (Threat) 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 
2. ภาวะทางเศรษฐกิจของโลกซบเซา เนื่องจากสถานการณ์ โรค COVID – 19 
3. การจำกัดเขตการค้าเสรี (FTA) ทำใหเ้กษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาการนำเข้าสินค้าจาก 

ต่างประเทศท่ีเข้ามาพร้อมกับเงื่อนไขการลดภาษี มีผลให้เกษตรกรรายย่อยต้องเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ำ เนื่องจากสินค้านำเข้าราคาถูกกว่า รวมถึง ข้อกีดกันทางการค้า ฯลฯ 

4. สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. ภัยธรรมชาติ ช่วงฤดูฝน ตุลาคม-มกราคม 
6. วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรมมีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
7. มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดการระบาดของโรค 
8. เกษตรกรยังยึดติดกับวิถีการเลี้ยงสัตว์แบบเดิมๆ ปล่อยให้สัตว์หากินตามธรรมชาติ 

มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต คุณภาพของเนื้อสัตว์ รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 
9. มีการลักลอบนำเนื้อสัตว์จากต่างประเทศและนอกเขตพ้ืนที่เข้ามาจำหน่าย 
10. พ้ืนที่ถือครองของเกษตรกรมีน้อย เนื่องจากใช้พ้ืนที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประชากร

ใน 3 จชต. ซึ่งเป็นลักษณะครอบครัวขยาย เฉลี่ยประชากร/ครัวเรือนสูง 
11. ผลผลิตพืชเศรษฐกิจภาคใต้หลายชนิดมีราคาสูงส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
12. การเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ และโรคระบาดข้ามพรมแดน 
13. กระแสผู้บริโภครักสุขภาพมากข้ึน เน้นการบริโภคผัก ผลไม้ ทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปลดลง 
 



วิสัยทัศน์ 
  “เป็นแหล่งการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภคและแข่งขันได้” 
พันธกิจ 

1. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3. ยกระดับพ้ืนที่เป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อการส่งออก และป้องกันกำจัด 

โรคระบาดอ่ืน 
4. กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าหมายหลัก 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 เพ่ือบ่มเพาะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

2. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการ 
ทางการเกษตร (Agricultural Service Providers: ASP) เพ่ือยกระดับสู่การให้บริการทางการเกษตรแบบครบ
วงจร 

3. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างตราสินค้าให้กับ 
ผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์ ไทย เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่
แสดงออกถึงวิถี และความเป็นไทย 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการการผลิตให้ได้มาตรฐาน (การลดต้นทุนการผลิต  
เพ่ิมประสิทธิภาพ การขนส่ง) และเชื่อมโยงกับการตลาด ให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และ
ออฟไลน์ 

2. มีการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ และมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ 
3. มีการพัฒนาช่องทางการตลาด โดยเพิ่มช่องทางตลาด  
4. เพ่ิมมูลค่าโดยการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
5. ทำเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพ่ือสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ 

ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ และร่วมกันยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

 

 

 



 
 
ค่านิยมองค์กร 
  “สามัคคี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ลักษณะภูมิประเทศ 
  สำนักงานปศสุัตว์เขต 9 ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ สงขลา 
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับรัฐเคดาร์และรัฐเปรอ์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

2. ประชากร 
 ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564 จังหวัดในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  
3,834,092 คน 
 

ที ่ จังหวัด จำนวนคน จำนวนบ้าน พ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

 รวม 3,834,092 1,256,690 21,138.2750 181.3815 
1 สงขลา 1,430,543 558,602 7,393.889 193.4764 
2 สตูล 324,496 107,025 2,807.522 115.5810 
3 ปัตตานี 728,801 197,540 1,940.356 375.6017 
4 ยะลา 541,494 171,908 4,521.078 119.7710 
5 นราธิวาส 808,758 221,615 4,475.430 180.7107 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2564 

ขอ้มลูพ้ืนฐำน 



3. ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์และจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ของประเทศรายเขต  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

  ชนิดสัตว์ 
เขต โคเนื้อ โคนม กระบือ 
  จำนวนสัตว์ เกษตรกร จำนวนสัตว์ เกษตรกร จำนวนสัตว์ เกษตรกร 

เขต 1 193,084 13,749 250,429 7,227 35,961 2,611 

เขต 2 188,715 16,961 42,195 1,044 52,171 4,378 

เขต 3 2,783,295 516,242 153,967 5,027 662,046 143,274 

เขต 4 1,939,942 368,006 73,395 2,181 527,096 104,570 

เขต 5 628,640 66,328 87,607 1,880 154,823 17,801 

เขต 6 711,289 51,480 7,297 258 149,769 13,615 

เขต 7 1,127,665 61,144 156,366 5,321 18,729 1,736 

เขต 8 685,115 118,698 5,852 192 17,153 1,882 

เขต 9 422,297 92,620 1,016 22 11,866 1,407 

รวม 8,680,042 1,305,228 778,124 23,152 1,629,614 291,274 

 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ของประเทศรายเขต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ) 
 

  ชนิดสัตว์ 
เขต แพะ แกะ สุกร 
  จำนวนสัตว์ เกษตรกร จำนวนสัตว์ เกษตรกร จำนวนสัตว์ เกษตรกร 

เขต 1 8,093 175,583 6,058 12,970 949,989 4,349 

เขต 2 4,030 31,329 1,491 5,266 2,101,479 2,973 

เขต 3 24,415 176,310 7,817 7,257 1,303,123 48,121 

เขต 4 13,939 102,745 5,103 2,290 1,264,615 39,579 

เขต 5 2,991 24,177 1,424 2,219 1,033,121 43,997 

เขต 6 8,431 149,270 4,690 17,398 1,247,607 25,178 

เขต 7 5,052 268,606 7,436 42,681 3,738,063 10,633 

เขต 8 8,777 172,635 9,305 2,323 1,476,371 20,259 

เขต 9 6,412 259,588 44,617 26,773 124,422 1,650 

รวม 82,140 1,360,243 87,941 119,177 13,238,790 196,739 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตว์รายเขต   
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ของประเทศรายเขต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ) 
 

เขต 

 

เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว ์

เกษตรกร 
ปลูกพืชอาหาร 

เขต 1 122,022 4,151 

เขต 2 118,048 3,060 

เขต 3 973,896 74,308 

เขต 4 846,807 32,899 

เขต 5 385,657 4,653 

เขต 6 333,797 10,184 

เขต 7 156,459 7,030 

เขต 8 307,994 10,781 

เขต 9 220,881 4,835 

รวม 3,465,561 151,901 

 
 



ในปี 2564 มีเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ จำนวน 3,465,561 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขต 3 จำนวน 
973,896 ราย (ร้อยละ 28.10.75) รองลงมาคือเขต 4 จำนน 846,807 ราย (ร้อยละ 24.43) และ เขต 5 จำนวน 
385,657 ราย (ร้อยละ 11.13) ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 1  
 

ในปี 2564 เกษตรกรในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 มีการเลี้ยงไก่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.78 
ลำดับที่ 2 คือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 22.96 ลำดับที่ 3 คือเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดคิดเป็นร้อยละ 
18.16 ลำดับที่ 4 คือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะคิดเป็นร้อยละ 11.06 และเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะคิดเปน็ร้อยละ 1.27 
รวมทั้งมีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร กระบือ และโคนมเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 0.41 0.35 และ 0.01ตามลำดับ โดยใน
สัดส่วนของจำนวนสัตว์มีจำนวนไกม่ากทีสุ่ดคิดเป็นร้อยละ 73.82 รองลงมาคือเป็ดคิดเป็นร้อยละ 17.54 และ
โคเนื้อคิดเป็นร้อยละ 4.30 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 และปศุสัตว์ของประเทศ ปี 2564 
 
 
ชนิดสัตว ์

ปศุสัตว์เขต 9 ประเทศ 
จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 
ร้อยละ จำนวนสัตว ์

(ตัว) 
ร้อยละ จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 
จำนวนสัตว ์

(ตัว) 
โคเนื้อ 92,620 22.96 422,297 4.30 1,305,228 8,680,042 
โคนม 22 0.01 1,016 0.01 23,152 778,124 
กระบือ 1,407 0.35 11,866 0.12 291,274 1,629,614 
สุกร 1650 0.41 124,422 1.27 196,739 13,238,790 
ไก่ 184,657 45.78 7,245,295 73.82 2,904,650 186,553,556 
เป็ด 73,248 18.16 1,724,075 17.57 466,202 26,009,439 
แพะ 44,617 11.06 259,588 2.64 87,941 1,360,243 
แกะ 5,140 1.27 26,773 0.27 8,033 119,177 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 31 ธันวาคม 2564  กรมปศุสัตว์ 
 
   ในปี 2564 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในระดับประเทศในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 สัดส่วนของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พบว่ามีสัดส่วนของจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.99 
 รองลงมาคือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 50.74 และเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดคิดเป็นร้อยละ 15.71 
 โดยในสัดส่วนของจำนวนสัตว์มีจำนวนแกะมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 22.46  รองลงมาคือแพะคิดเป็นร้อยละ
19.08   เป็ดคิดเป็นร้อยละ 6.63  และโคเนื้อร้อยละ 4.87  รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ พ.ศ. 2566- 2570 
1. ยุทธศาสตร์โคเนื้อ   
หลักการและเหตุผล 
   พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน  89,040 ราย โคเนื้อ จำนวน 392,335 ตัว 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 4 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
จำนวน 142,734 ตัว รองลงมา จังหวัดนราธิวาส จำนวน 95,121 ตัว และจังหวัดปัตตานี จำนวน 63,158 ตัว 
ตามลำดับ (ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ข้อมูลปี 2563 ณ มกราคม 2564) 
โดยเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกจำหน่าย และจำหน่ายให้โรงฆ่าสัตว์ ทั้งนี้เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมขึ้น 
ทั้งจากความต้องการของประชากรในประเทศเอง และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ ลักษณะการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว และมีรูปแบบเป็นฟาร์มมากข้ึน  
ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบ
การผลิตการเกษตร โดยหวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง
การสนับสนุนการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพ่ือการบริโภค เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า เป็นแนวทางท่ี 
ภาคเกษตรกรยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาราคาพืชเศรษฐกิจมีราคาตกต่ำ และรองรับเกษตรกร ที่มีแนวโน้มจะหันมาให้
ความสนใจในอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน ประกอบกับกรมปศุสัตว์มีแนวทางให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ สร้างความเข้มแข็ง ลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหาราคาสินค้าปศุสัตว์ตกต่ำ  
เน้นการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบจัดการฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ การจัดการของเสียที่ดี ตลอดจน เนื้อสัตว์ที่นำมา
บริโภคมาจากโรงฆ่าท่ีได้รับมาตรฐาน สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามยั ลดการปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้
ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
และให้มีการจัดการฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะตลอดจนผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว์  
จึงจำเป็นต้องการพัฒนาและส่งเสริม ให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านพันธุ์สัตว์ โรคและการ
สุขาภิบาลสัตว์ การจัดการของเสียภายในฟาร์ม การบริโภคอาหารปลอดภัย ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นท่ี 2  



ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลจำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจำนวนเกษตรกรและโคเนื้อ รายจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางที่ พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่เขต 9 มีจำนวน 89,040 ราย โคเนื้อ 392,335 ตัว 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 87,594 ราย โคเนื้อ 377,951 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.65 และโคเนื้อเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.80 แยกเป็น โคพ้ืนเมือง 324,024 ตัว (82.58) โคพันธุ์
และโคลูกผสม 67,151 ตัว (17.12) โคขุน 1,160 ตัว (0.29) โดยมีโคเพศเมีย 262,245 ตัว (66.84) เป็นแม่โค
ท้องแรกข้ึนไป 137,503 ตัว (35.05) คาดว่าจะผลิตลูกโคได้ประมาณ 75,627 ตัว (55%) และจังหวัดที่มีการ
เลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี ตามลำดับ 

2. พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จากสถิติกรมปศุสัตว์ เขต 9 มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  จำนวน ไร่ 
และพ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ จำนวน ไร่  รวม 

3. ระบบการเลี้ยงโคเนื้อ แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
3.1 ระบบการเลี้ยงโคขุน เป็นการเลี้ยงโคเนื้อตามหลักวิชาการ มีการลงทุนสูง จำเป็นต้อง 

วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ การเลี้ยงโคขุนเป็นการเลี้ยงโคให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการใหอ้าหารที่
ค่อนข้างดอีย่างเต็มทีใ่นช่วงระยะเวลาหนึ่ง (4-12 เดือน) คือ นอกจากจะให้โคกินอาหารหยาบ (หญ้า/ฟาง) 
แล้วยังมกีารให้อาหารข้น (อาหารผสม) เพิ่มเติมอีกด้วย ทำให้โคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โคจะถึงกำหนดเขา
โรงฆ่าสัตว์ขณะที่อายุยังน้อย ทำให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดีและขายได้ราคาดีกว่าโคที่เลี้ยงโดยให้อาหารหยาบเพียง
อย่างเดียว จากสถิติ ปี 2563 มีเกษตรกรเลี้ยงโคขุน จำนวน 566 ราย  จำนวนโค 1,160 ตัว  เฉลี่ยเลี้ยงโคขุน
รายละ 2 ตัว 
  3.2 ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก  ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปลูกหญ้าเลี้ยงโคและเลี้ยง
ปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ เป็นระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบพ้ืนบ้าน เนื่องจากพ้ืนที่ที่เป็นทุ่งหญ้าในความ
ครอบครองของเกษตรกรมีน้อย ทำให้เกษตรกรไล่ต้อนโคไปหากินหญ้าตามริมถนน พ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ ป่า
สาธารณะทั่วไปรอบๆ หมู่บ้าน รวมถึงพ้ืนที่ปลูกพืชของเกษตรกรหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เช่น ทุ่งนา 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยหากินตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ ปี 2563 ประเทศไทยมีเกษตรกรที่
เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก จำนวน 362,593  ราย  โค 2,423,068 ตัว และในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก จำนวน 20,257  ราย โค 63,667 ตัว  
 



4. การแปรรูป พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 มีโรงฆ่าทั้งหมด 224 แห่ง แบง่ออกเป็น โรงฆ่าที่มี 
ใบอนุญาต 30 แห่ง  ไม่มีใบอนุญาต 1945 แห่ง มีมาตรฐานเพื่อการส่งออก - แห่ง 
โรงฆ่าโค จำนวน 6 แห่ง  โรงฆ่าโค-กระบือ 27 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ปีก 108 แห่ง โรงฆ่าสุกร 69 แห่ง โรงฆ่าสุกร-โค 
3 แห่ง โรงฆ่าไก่เนื้อ จำนวน 7 แห่ง และโรงฆ่าพะ จำนวน 4 แห่ง    

5. ตลาดโคเนื้อ ตลาดโคเนื้อภายในประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
5.1 ตลาดโคมีชีวิต การซื้อขายโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จะมีลักษณะพ่อค้าจะรับซื้อโคเนื้อ 

ถึงฟาร์มเกษตรกร ไม่มีสถานที่จำหน่ายที่เป็นตลาดนัดโค-กระบือ ราคาซื้อขายแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ซื้อ คือ 

     5.1.1 ซื้อเพ่ือนำไปใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ จะพิจารณาดังนี้ 
1) ลักษณะตรงตามแนวสายพันธุ์ โคท่ีมีลักษณะตรงตามแนวสายพันธุ์ จะมีราคา 

สูงกว่าโคท่ีมีลักษณะไม่ตรงตามแนวพันธุ์ เช่น โคพันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ จะต้องมีลักษณะลำตัวสีขาว สีเทา หรือ
สีแดง และมีหนัง จมูก พู่หาง ขนตา และหนัง ต้องเป็นสีดำ เป็นต้น 

2) อายุโค โคท่ีมีอายุน้อยจะมีราคาเม่ือเปรียบเทียบเป็นน้ำหนักต่อกิโลกรัมจะ 
สูงกว่าโคท่ีมีอายุมาก 

3) พันธุ์ประวัติ (pedigree)โคที่มีพันธุ์ประวัติจะมีราคาสูงกว่าโคท่ีไม่มีพันธุ์ประวัติ  
     5.1.2 ซื้อเพ่ือชำแหละ 

1) ปริมาณโคท่ีส่งเข้าจำหน่ายในท้องตลาด ถ้ามีโคส่งสู่ตลาดมาก ราคาจะถูก 
2) ขนาดของโค โคท่ีมีขนาดใหญ่จะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักต่อกิโลกรัม 

จะสูงกว่าโคท่ีมีขนาดเล็ก 
3) ความสมบูรณ์ของโค โคท่ีมีความสมบูรณ์จะราคาสูงกว่าโคผอม เนื่องจากมี 

ปริมาณเนื้อมากกว่าโคผอม 
5.2 ตลาดโคเนื้อ สามารถแบ่งตามความความต้องการของผู้บริโภคเนื้อโคออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ 
     5.2.1ตลาดผู้บริโภคระดับล่าง คือ ผู้ที่ซื้อเนื้อจากเขียงเนื้อในตลาดสดทั่วไปและโรงงาน 

ทำลูกชิ้น 
     5.2.2 ตลาดผู้บรโิภคดับกลาง คือ ผู้ที่ซื้อเนื้อจากตลาดสดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดองค์การ 

เพ่ือเกษตรกร (อตก.) จนถึงห้างสรรพสินค้า (Supermarket หรือ Modern Trade) 
        5.2.3 ตลาดผู้บรโิภคระดับสูง คือ ผู้ที่ซื้อเนื้อซึ่งเน้นความนุ่นของเนื้อเป็นสำคัญ เพ่ือนำไป 
ทำอาหารประเภทสเต็ก ผู้บริโภคมีตั้งแต่คนไทยที่รู้จักวิธีประกอบอาหารจากเนื้อแบบตะวันตก คนต่างชาติที่อยู่
ในประเทศ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านสเต๊ก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (Supermarket หรือ Modern Trade) 

6. ปริมาณการบริโภคเนื้อโค ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อโคของประเทศ ได้จากข้อมูลจำนวนโค 
ที่เข้าโรงฆ่า น้ำหนักซากโค ซึ่งมีประมาณ 50-58% ของน้ำหนักโคมีชีวิต ปริมาณเนื้อแดง (เนื้อเซาะ) ที่ได้จาก
ชำแหละ ตัดแต่งจะเท่ากับ 80 – 85% ของน้ำหนักซาก (40 - 46% ของน้ำหนักโคมีชีวิต) ทั้งนี้ เปอร์เซ็นต์ซาก 
และเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงท่ีได้จากการตัดแต่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของโคที่ฆ่า ดังนั้น เมือ่ทราบ



ปริมาณเนื้อแดงที่ผลิตได้ทั้งปี ก็ย่อมคำนวณฯหาปริมาณการบริโภคเนื้อโคได้ สำหรับราคาเนื้อโค ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อโค กล่าวคือ เนื้อโคท่ีมีคุณภาพสูงจะมีราคาสูงกว่าเนื้อโคคุณภาพทั่วไป 
เนื้อโคคุณภาพสูงหมายถึง เนื้อโคท่ีเน้นความนุ่น ความชุ่มฉ่ำ และมีไขมันแทรกในกล่าเนื้อเป็นสำคัญ โดยราคา
ชิ้นส่วนของเนื้อโคแต่ละชิ้นจะมีความนุ่ม ความเหนียวแตกต่างกัน ชิ้นส่วนของเนื้อโคท่ีมีความนุ่มมาก ได้แก่ 
เนื้อสันใน (Filet หรือ Tenderloin) เนื้อสันนอก (Loin) เนื้อ T-bone ชิ้นส่วนของเนื้อโคที่มีความนุ่มปานกลาง 
ได้แก่ เนื้อสะโพก (Round) เนื้อสันไหล่ (Chuck) ชั้นส่วนของเนื้อโคที่มีความนุ่มน้อย ได้แก่ เนื้อน่อง (Shank) 
เน้นพื้นท้อง (Flank) เนื้อเสือร้องไห้ (Brisket) เป็นต้น 

7. การผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 
7.1 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค เนื้อโคใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ลูกชิ้น  

ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ เช่น ไส้กรอกชนิดต่างๆ เนื้อกระป๋อง (Can beef) ยังมีน้อยมาก 
7.2 หนังโค การผลิตหนังโคภายในประเทศผลิตได้ 30% ของปริมาณความต้องการใช้หนังของ 

ประเทศ เพ่ือนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังและอุตสาหกรรมเครื่องหนัง จึงได้มีการขออนุญาตนำเข้าหนัง
โค-กระบือจากต่างประเทศ 

7.3 กระดูกและเขา กระดูกเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าโค จากรายงานกลุ่มวิจัยระบบ 
ฟาร์มปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ พบว่ากระดูกมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.5 ของน้ำหนักโคมีชีวิตที่ส่งเข้าโรงฆ่า 
กระดูกจะใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระดูกบดแตก(ossein) เจลลาติน (gelatin) 
อาหารสัตว์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเขากระบือ กระดูก จะนำมาผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมจากเขาสัตว์ในกลุ่ม
งานฝีมือ (Art & Crafts) ตกแต่งบ้าน หวี กระดุม Tee Golf จากกระดูกสัตว์ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analyses) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. ภาคใต้ตอนล่าง  เป็นพ้ืนที่ประกาศเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 

2. ปลอดจากโรควัวบ้า 

3. เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเลี้ยงโคเนื้อ เพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  

ใช้แรงงานในครัวเรือน      

4. ปริมาณผลผลิตโคเนื้อในพ้ืนที่เขต 9 ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคต้อง 

นำเข้าจากท่ีอ่ืนๆ เช่น จังหวัดแถบภาคกลาง เป็นต้น 

5. สามารถเลี้ยงโคเนื้อร่วมกับพืชเศรษฐกิจต่างๆ ได้ เช่น สวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน 

6. มีวัตถุดิบทางการเกษตรมาเป็นอาหารสัตว์ได้ เช่น ทางปาล์ม, กากปาล์ม  

กากตะกอนปาล์มน้ำมัน 

7. มูลโคสามารถนำมาทำปุ๋ย เพ่ิมมูลค่าได้โดยการนำมาทำปุ๋ยขี้ไส้เดือน 

8. มีตลาดและความต้องการบริโภคเชิงวัฒนธรรมอยู่มาก  

 



จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เกษตรกรยังยึดติดกับวิธีการเลี้ยงแบบปล่อยให้โคหากินตามทุ่งหญ้าสาธารณะ 
ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน และโคมีสุขภาพไม่ดี 

2. เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแหล่งที่หาซื้อพันธุ์ 
3. พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์มีน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4. โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานมีน้อย 
5. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ทำให้เกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ 
6. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดการรวมกลุม่ ทำให้ยาก 

ต่อการควบคุมปริมาณและคุณภาพในการผลิต ขาดการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการ
ผลิตและการตลาด 

7. การซื้อขายโคและเนื้อโคยังไม่มีการจัดแบ่งเกรดคุณภาพเนื้อโค 
8. ตลาดซื้อ-ขายโค กระบือ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการซื้อขายในระบบชั่ง/วัด  

ตลาดโดยทั่วไปมักจะเป็นตลาดนัดต่างๆ พ่อค้าคนกลางเข้าไปหาซื้อกับเกษตรกรรายย่อย และนำไปส่งขายต่อ 
ทำให้การซื้อขายเป็นไปตามสายตาแต่ละคน 
 

โอกาส (Opportunities) 

1. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีนโยบายให้การสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 

2. ภาครัฐมีนโยบายสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง เช่น ศพก. 

3. ความต้องการโคเนื้อในพ้ืนที่มีสูง ปริมาณการผลิตไม่พอกับการบริโภค  

4. เขตแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย การส่งออกและระบบขนส่งสะดวก 

5. ทางปาล์ม/ส่วนเหลือจากการสกัดปาล์มน้ำมัน สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

6. ชื่อเสียงด้านอาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทำให้มีโอกาสพัฒนาเนื้อโคพร้อมบริโภค 

(ready to eat) ส่งออกไปต่างประเทศได้ 
 

อุปสรรค (Threats) 

1. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 

2. ผู้บริโภคเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืนที่มีราคาถกูกว่า เช่น เนื้อไก่ เนื้อสุกร  

รวมทั้งอาหารที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติ เช่น ปลา หอย ฯลฯ 

3. วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคใต้ คือการทำสวนยางพารา การปลูกปาล์มน้ำมัน  



รายได้หลักจะได้จากการกรีดยาง การขายผลปาล์ม จึงทำให้พ้ืนที่ ในการปลูกพืชอาหารสัตว์มีน้อย การเลี้ยงโค

จะเป็นการเลี้ยงเพ่ือเสริมรายได้ ปล่อยให้โคหากินตามธรรมชาติ ในป่ายาง ในสวนปาล์ม หรือตามทุ่งหญ้า

สาธารณะ ส่วนใหญ่ไม่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

4. เกษตรกรยังยึดติดการเลี้ยงแบบเดิมๆ ไม่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์/สำรองเสบียง 

อาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลนและหวังพึ่งความช่วยเหลือจากทางราชการ  

5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน จึงทำให้ไม่ทราบ 

ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 

6. เกษตรกรนิยมฆ่าโคหลังบ้าน เพ่ือหลีกเลี่ยงการจัดเก็บค่าอาชญาบัตรของโรงฆ่าสัตว์ 

มาตรฐาน มีผลทำให้โรงฆ่าท่ีได้รับมาตรฐาน ฆจส.2 มีสัตว์เข้าฆ่าน้อย 

 

วิสยัทัศน์ (Vision) 
“ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตโคเนื้อให้เป็นอาชีพทางเลือกท่ีมั่นคงและยั่งยืน” 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
2. เพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
3. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต กับการตลาด 
4. กับกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค์ (Goals) 
1. เพ่ิมรายได้และสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กร 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 
3. พัฒนาเนื้อโคให้มคีุณภาพ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคและแข่งขันได้ 
4. พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดโรงฆ่าฮาลาล 

 

เป้าหมาย (Targets) 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
2. ลดการเคลื่อนย้ายฐานแม่โคไปพื้นที่เขตอ่ืน 
3. ผลิตเนื้อโคให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐานฮาลาล 

 

ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมปริมาณแม่โคพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขต 9 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2. เพ่ิมโคเนื้อท่ีเกิดจากแม่โคพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแม่โคพ้ืนฐาน 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย 

1. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด 
2. การพัฒนาโรงฆ่าโคเนื้อให้ได้มาตรฐาน 
3. การปรับปรุงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้สะอาด ถูกสุขอนามัย (ปศุสัตว์ OK) 
4. การพัฒนาตลาดนัดโค – กระบือ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกระตุ้นการเพ่ิมประชากรโคเนื้อ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคคุณภาพโดยใช้พ่อโคพันธุ์ดี/ผสมเทียม 
2. เพ่ิมฐานการผลิตแม่พันธุ์โคเนื้อภายใต้โครงการส่งเสริมของภาครัฐให้เพียงพอ 
3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต 
4. การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จาก ศพก.  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์สำหรับโค 
1. สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการอาหารโคเนื้อจากวัตถุดิบ/ผลพลอยได้

จากอุตสาหกรรมการเกษตรที่มใีนพ้ืนถิ่นให้เป็นประโยชน์ 
2. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสภาพของละพ้ืนถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์แบบแปลงใหญ่ให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
2. สามารถผลิตโคเนื้อ ได้เพ่ิมขึ้น ลดการนำเข้าจากต่างพ้ืนที่ และพัฒนาคุณภาพเนื้อโคให้ได้ 

มาตรฐาน เพ่ือรองรับห้างสรรพสินค้า (Supermarket หรือ Modern Trade) 
3. สามารถผลิตปุ๋ยคอกทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์กระบือ พ.ศ. 2666 - 2570 
หลักการและเหตุผล 
   พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน  1,468 ราย กระบือ จำนวน 11,936 
ตัว ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 8 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
จำนวน 5,811 ตัว รองลงมา จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2,507 ตัว และจังหวัดยะลา จำนวน 1,801 ตัว 
ตามลำดับ (ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ข้อมูลปี 2563 ณ มกราคม 2564  ) 
โดยเลี้ยงกระบือเพ่ือการอนุรักษ์และบริโภค ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายยัง
ไมม่ีน้อย ไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ การพัฒนาคุณภาและการเลี้ยงและสายพันธุ์กระบือของเกษตรกรมีน้อย 
เนื่องจาก ในการเปลี่ยนพ่อพันธุ์กระบือ ต้องเปลี่ยนทั้งฝูง เพราะพ่อพันธุ์กระบือใหม่ไม่สามารถเข้ากับกระบือ
พ่อพันธุ์เดิมได้จะขวิดกัน  ประกอบกับเกษตรกรไม่นิยมการผสม ปริมาณการผลิตกระบือเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งในการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรจากการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาตกต่ำ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ มาเลี้ยงกระบือเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรอีกอาชีพหนึ่ง 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลจำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 
ตารางที่ ตารางแสดงจำนวนเกษตรกรและกระบือ รายจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2564 
 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์   
 
 
 



   จากตารางที ่พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนทีเ่ขต 9 มีจำนวน 1,407 ราย กระบือ 
11,866 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 1,483 ราย กระบือ 11,941 ตัว มีเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกระบือลดลงร้อยละ 1.01 และกระบือลดลงร้อยละ 0.04 เป็นกระบือเพศเมีย 8,206 ตัว (68.75) เป็นแม่
กระบือท้องแรกขึ้นไป 4,394 ตัว (36.81) คาดว่าจะผลิตลูกกระบือได้ประมาณ 2,417 ตัว (55%) และจังหวัดที่
มีการเลี้ยงกระบือมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส และยะลา ตามลำดับ 
จำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่เขต 9 ปีพ.ศ. 2558 – 2564 
รายการ ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กระบือ 8,713 11,327 11,021 11,941 11,936 11,866 

เกษตรกร 1,141 1,363 1,407 1,483 1,468 1,407 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนกระบือและผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่เขต 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analyses) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย เหมาะกับการเลี้ยงกับเกษตรกรรายย่อย อู่ในวิถีชีวิตระบบ 

การเกษตรแบบพ่ึงตนเอง 

2. กระบือเป็นสัตว์ที่มีความสามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดี 

3. กระบือมีความสำคัญพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

4. มีตลาดนัดโค-กระบือ ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

5. เนื้อควายมีไขมันและโคเลสเตอรอลต่ำ เหมาะที่จะเป็นเนื้อคุณภาพตอบสนอง 



ตลาดเฉพาะ (niche market) 

6. ควายดำน้ำหากินหญ้า เป็นวิถีชีวิตของควายน้ำอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

7. กระบือผลิตมูลใช้ทำปุ๋ย ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีอายุมาก ยังยึดติดกับวิธีการ 
เลี้ยงแบบเดิม ปล่อยให้โคหากินตามทุ่งหญ้าสาธารณะ ทำให้ปริมาณผลิตผลิตค่อนข้างต่ำ การควบคุมคุณภาพ
ยังไม่ดีเท่าที่ควร 

2. เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่ม รวมทั้งการสร้างเครือข่าย 
3. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพหลัก จึงขาดความสนใจในการดูแลเอา 

ใจใส่ด้านการปรับปรุงพันธุ์ และด้านการป้องกันโรคระบาดอย่างจริงจัง 
4. อัตราการตายของลูกควายแรกเกิดยังสูง 
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญในการปลูกพืชอาหารสัตว์ พ้ืนที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ 

สาธารณะถูกบุกรุก ทำให้กระบือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เจริญเติบโตช้า มีความสมบูรณ์พันธุ์ต่ำ 
 

โอกาส (Opportunities) 

1. รัฐบาลได้กำหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ มีการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต 

และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโค – กระบือ และใช้มูลโค – กระบือ เพ่ือ

นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ 

2. ประเทศเพ่ือนบ้านมีความต้องการกระบือสูง ทั้งกระบือเนื้อและกระบือพันธุ์  

3. เนื้อควายเหมาะสำหรับผู้รักษาสุขภาพ ผู้ป่วยและคนชรา 

อุปสรรค (Threats) 

1. ผลกระทบจากการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA และ NAFTA) จะมีการนำเข้า 

เนื้อกระบือและเครื่องในราคาถูกเข้ามาบริโภคในประเทศมากข้ึน จะทำให้ราคากระบือภายในประเทศตกต่ำ 

2. การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐบางโครงการทำให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงควาย เนื่องจาก 

มีปัญหาพ้ืนที่ เลี้ยงหรือเป็นทางเลือกอาชีพที่มีความหวังด้านรายได้สูงกว่า เช่น การปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา 

ทำให้เกษตรกรขายควายยกฝูงเป็นจำนวนมาก 

3. ไมมีมาตรการหรือกฎหมายที่ชัดเจนในการควบคุมหรือปองกันการฆ่าควายเพศเมีย 

และแม่ควายอุมทอง ทำให้ฐานแม่พันธุ์ลดลง 

4. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 



5. เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกระบือให้เป็นอาชีพทีย่ั่งยืน” 
 
 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
2. เพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมปลูกฝังคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก 

ควายไทยอย่างยั่งยืน 
4. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 

เป้าหมาย (Targets) 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกระบือให้ชัดเจน 
2. ส่งเสริมการด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูป 
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพสัตว์  

ตัวช้ีวัด 
1. มีจำนวนกระบือเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
2. มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครือข่ายต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ชัดเจน 

1. สำรวจประชากรกระบือ และนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
2. ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบัติเพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้เอ้ืออำนวย 

ต่อระบบการตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมด้านการผลิตและด้านสุขภาพ 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้เข้าสู่การเลี้ยงกระบือแบบประณีต 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงแบบการรวมกลุ่มเป็นการเลี้ยงแบบกระบือแปลงใหญ่ 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ  
4. ส่งเสริมการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด และพัฒนาสุขภาพกระบือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมด้านการตลาดและแปรรูป 
1. ส่งเสริมให้มีโรงฆ่ากระบือที่มีมาตรฐาน 
2. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย โดยจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 

ในหมู่บ้านหรือตำบลที่มีศักยภาพเหมาะสม 
3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเนื้อกระบือ 



 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น  
2. มีปริมาณกระบือเพ่ิมขึ้น และเนื้อกระบือมีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น 
3. สามารถผลิตปุ๋ยคอกทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต  
4. มีศูนย์เรียนรู้กระบือ และแสดงภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ่าน ศพก. 

3. ยุทธศาสตร์แพะ แกะ พ.ศ. 2666 - 2570 

หลักการและเหตุผล 
   พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ จำนวน  49,554 ราย แพะ – แกะ จำนวน 
275,336 ตัว ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 5 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดยะลา จำนวน 79,334 ตัว รองลงมา จังหวัดปัตตานี จำนวน 62,337 ตัว และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 
54,720 ตัว ตามลำดับ (ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ข้อมูลปี ณ ธันวาคม
2564)  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
2. ข้อมูลจำนวนแพะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ   

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 

 
   พ้ืนทีป่ศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน  49,554 ราย แพะ – แกะ  
จำนวน 275,336 ตัว ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 5 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงมากที่สุด 
ได้แก่ จังหวัดยะลา จำนวน 79,334 ตัว รองลงมา จังหวัดปัตตานี จำนวน 62,337 ตัว และจังหวัดนราธิวาส 
จำนวน 54,720 ตัว ตามลำดับ (ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ข้อมูลปี 2563 
ณ มกราคม 2564) 



 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดงจำนวนแพะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางพบว่า พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 44,356 ราย 
แพะ 250,330 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ 5,198 ราย แกะ จำนวน 25,006 ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มี
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 43,758  ราย แพะ 250,958 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ จำนวน 5,229 ราย แกะ 24,356  ตัว 
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.37 มีแพะลดลงร้อยละ 0.25  มีเกษตรผู้เลี้ยงแกะลดลงร้อยละ 0.59  
แตม่ีแกะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.67 แยกเป็นแพะเพศเมีย 176,585 ตัว (70.54%) เป็นแมแ่พะท้องแรกข้ึนไป 73,891 
ตัว (29.52%) คาดว่าจะผลิตลูกแพะได้ประมาณ 40,640 ตัว (55%) และจังหวัดที่มีการเลี้ยงแพะมากที่สุด 
ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี ตามลำดับ 

3. ข้อมูลจำนวนแพะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ 

รายการ ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
แพะ 192,233 223,452 233,179 250,958 250,330 259,673 

เกษตรกร 30,550 35,819 37,497 43,758 44,356 44,698 



 
 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analyses) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. กรมปศุสัตว์มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน 

โครงการต่างๆ ของภาครัฐ 

2. เกษตรกรมีความพรอมในการจัดตั้งเครือข่าย 

3. การเลี้ยงแพะ-แกะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงและให้ผลตอบแทนเร็ว 

4. แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาปรับปรุงและขยายพันธุไดอย่างรวดเร็ว 

5. สามารถใช้พืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

การเกษตรในพื้นที่ นำมาเป็นอาหารแพะไดหลากหลาย 

6. สามารถเลี้ยงในพ้ืนที่ของพืชเศรษฐกิจต่างๆ ได้เช่น สวนยางพารา สวนปาลม ฯลฯ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ขาดแคลนแพะ-แกะพันธุ์ดีในการปรับปรุงพันธุ์ 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่ไมให้ความสำคัญในการจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ 

3. ฟาร์มปลอดโรคแพะ – แกะ และฟาร์มมาตรฐานยังมีจำนวนน้อย 

4. โรงฆ่าและโรงแปรรูปแพะ - แกะ ที่ได้มาตรฐานมีน้อย 

5. แพะไล่ต้อนต้อนส่วนใหญ่มีสุขภาพไม่สมบูรณ ์ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ 

6. ปัญหาด้านการตลาด ไม่มีระบบตลาดที่ชัดเจน ขาดแหล่งข้อมูลด้านปริมาณและ 

คุณภาพแพะ-แกะ การบริโภคยังไม่แพร่หลาย 



7. ขาดการสนับสนุนและพัฒนาด้านการตลาดจากภาครัฐ 

โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายภาครัฐกำหนดให้แพะเป็นสินค้าในยุทธศาสตร์  
2. ภาครัฐมีนโยบายสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 

3. ตลาดแพะ – แกะมีการขยายตัวทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน  ประกอบกับเขตแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย การส่งออกและระบบขนส่งสะดวก 

4. พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างมีความต้องการแพะสูง เพ่ือการบริโภคและประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนา 

5. ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากปัจจุบันปุ๋ยเคมีราคาสูงมาก  
ไม่คุ้มทุนเม่ือเทียบกับราคาผลผลิตที่ได้รับ และมูลแพะสามารถป้องกันหนูให้กับต้นปาล์มได้ 

6. นมแพะมีคุณค่าทางโภชนะสูง เด็กท่ีแพ้นมโคสามารถบริโภคนมแพะแทนได้ 
 

อุปสรรค (Threats) 

1. มีการลักลอบนำเข้าแพะจากประเทศเพ่ือนบ้านทำให้เสี่ยงต่อการควบคุมโรคและส่งผลให้ 

ราคาแพะในประเทศตกต่ำ 

2. เนื้อแพะยังไม่เป็นที่นิยมของของผู้บริโภคท่ัวไป เนื่องจากยังมีทัศนคติไม่ดีเก่ียวกับกลิ่น 

สาบของแพะ 

3. กฎระเบียบ กฎหมายระหว่างประเทศไมเ่อ้ืออำนวยต่อการประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก 

4. ปัญหาโรคระบาดที่สำคัญต่อการเลี้ยงแพะ เช่น โรคแท้งติดต่อ และ  CAE 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคและพัฒนาสู่ 

อุตสาหกรรมฮาลาลเพ่ือการส่งออก” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตแพะ 

ภายใต้นโยบายลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน ได้แก่การเลี้ยงแบบประณีต (intensive farm) และ
ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน หรือ 
สหกรณร์วมทั้งการรวมตัวในเชิงธุรกิจตลาดต่างประเทศ 

3. พัฒนาและเพ่ิมจำนวนเขียงจำหน่ายและโรงฆ่าแพะ- แกะ ที่ได้มาตรฐานให้มากขึ้น 
4. ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะ – แกะภายในประเทศให้มากขึ้น 
5. เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑ์จากแพะ- แกะและคุณภาพให้สอดคลองกับความ 

ต้องการของตลาด  



6. ส่งเสริมประชารัฐประสานความร่วมมือทางด้านการแปรรูปและการตลาดสินคาฮาลาล 
7. ศึกษาศักยภาพการผลิตและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อการผลิตและการตลาด 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณแพะและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออก 
3. เพ่ือส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาดสินค้าฮาลาล 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
5. เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและยั่งยืน 

 
 

 
 
 

เป้าหมาย (Targets) 
1. ประชากรแพะภายในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 
2. มีเครือข่าย/ชมรมผู้เลี้ยงแพะระดับจังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย และระดับ 

ปศุสัตว์เขต 1 เครือข่าย 
3. ให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซิส ระดับ A ไม่น้อยว่า จำนวน 25 แห่ง ระดับ B 

ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง 
4. มีฟาร์มแพะที่ผ่านการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 
1. ลดต้นทุนการผลิตแพะ – แกะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
2. มีแพะ – แกะ เพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การตลาดและการแปรรูป 1 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะ - แกะสูตลาด 
2. โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใสใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
3. โครงการตลาดนัดแพะ-แกะ  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพ่ิมมูลค่านมแพะ - แกะ  
5. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ (แพะ - แกะ)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ไดมาตรฐานปลอดภัย 
1. โครงการพัฒนาฟาร์มแพะ – แกะให้มี GFM (Good Farming Management)  
2. โครงการส่งเสริมโรงฆ่าแพะ - แกะ มาตรฐาน GMP 
3. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกร  



4. โครงการลดปัญหาโรคระบาดและพัฒนาสุขภาพแพะ - แกะ  
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระตุ้นการเพ่ิมประชากรแพะ - แกะ 
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านแพะ - แกะ (Smart Farmer)  
2. โครงการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุนการเลี้ยงแพะ - แกะ  
3. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในระยะปานกลางและระยะยาวให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ - แกะแบบแปลงใหญ่  
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์สำหรับแพะ - แกะ 

1. โครงการผลิตอาหารสัตว์ชุมชนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต (Feed – Center) 
2. โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับแพะ - แกะ การสร้างนวัตกรรมและ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการด้านอาหารแพะ - แกะ จากผลผลิตที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต 

3. โครงการฟาร์มต้นแบบแพะ - แกะ เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านต่างๆ  
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีความเข้มแข็งจากอาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ และมีความเป็นอยู ่
ที่ดีข้ึน  

2. แพะ – แกะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่และส่งออกยังต่างประเทศ 
3. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแพะ - แกะ มีเสถียรภาพด้านราคา และมีตลาดที่สามารถรองรับ 

ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดปี  
4. สามารถผลิตปุ๋ยคอกทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต  
5. มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากการเลี้ยงแพะ – แกะ 

4. ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง พ.ศ. 2666 - 2570 
หลักการและเหตุผล 
   ไกพ้ืนเมืองเป็นสัตว์ปีกท่ีมีต้นกำเนิดมาจากไกปาในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะแถบประเทศเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต้ เช่น  ไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต้ มนุษย์ไดน้ํามาเป็นสัตวเลี้ยงเพ่ือผลิตเนื้อและไขสำหรับ
เป็นอาหารใน รูปแบบการพ่ึงพาอาศัยกัน วิวัฒนาการของไกเป็นไปตามวิถีชีวิตของเจ้าของ สภาพแวดลอม ภัย
ธรรมชาติและโรค ระบาด อย่างไรก็ตามไกยังสามารถขยายจำนวนขึ้นมาใหม่ได้จากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
หากตัวไหนแข็งแรง ทนตอโรคและสภาพแวดลอมไดก้็จะอยู่รอดสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นไกพ้ืนเมืองจึง



เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ไกพ้ืนเมืองมีความหลากหลายทางพันธุกรรม มีจุดเดนทีเ่ป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน 
ความต้านทานโรคและพยาธิ หาอาหารได้เองตามธรรมชาติ เติบโตและขยายพันธุไดภ้ายใตการเลี้ยงดูของ
เกษตรกรในชนบท และใชอาหาร ท้องถิ่นร่วมกับอาหารสําเร็จรูปได้ด ีมีลักษณะเนื้อและรสชาติ ที่เป็นเอก
ลักษณเฉพาะตัว สามารถเลี้ยงในเชิงธุรกิจ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นที่ตองการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ไกพ้ืนเมืองจึงควรได้รับการ สงเสริมและอนุรักษ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนได้อย่างยั่งยืน 
   พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จำนวน  189,339 ราย ไก่พ้ืนเมือง จำนวน 
4,596,144 ตัว ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 24 ตัว จังหวัดที่เลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดสงขลา จำนวน 1,646,562 ตัว รองลงมา จังหวัดนราธิวาส จำนวน 950,604 ตัว และจังหวัดยะลา 
จำนวน 849,856 ตัว ตามลำดับ (ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ข้อมูลปี 2563 
ณ มกราคม 2564)  
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

2. ข้อมูลจำนวนไก่พ้ืนเมืองและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
จังหวัด จำนวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

รวมเขต 9 4,764,934 178,793 
สงขลา 1,668,115 45,394 
สตูล 539,979 19,406 
ปัตตานี 768,273 31,540 
ยะลา 832,264 37,922 
นราธิวาส 956,303 44,531 
 
แผนภูมิแสดงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และจำนวนไก่พ้ืนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   พ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จำนวน 189,339  ราย ไก่พ้ืนเมือง  
4,596,144 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 186,609 ราย ไก่พ้ืนเมือง 4,595,956 
ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.46 ราย มีจำนวนไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมข้ึน  0.004 ตัว และจังหวัด
ที่มีการเลีย้งไก่พ้ืนเมืองมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดสงขลา รองลงมา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ตามลำดับ 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analyses) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีไกพ้ืนเมืองพันธุแท้ท่ีได้รับการพัฒนา  

2. เนื้อไกพ้ืนเมืองมีไขมันต่ำ นุม แน่น เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

3. แม่ไก่พ้ืนเมืองสามารถฟักไข่ได้เอง  

4. ไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงลูกเกง 

5. ไกชนไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศ 

6. สามารถเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำได้ดี 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ขาดการจัดทำพันธุ์ประวัติทำให้ไม่ทราบสายพันธุไกพ้ืนเมืองที่ชัดเจน  

2. ไก่พ้ืนเมืองนิยมเลี้ยงหลังบ้าน ขาดการพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงที่มีการป้องกันโรค ทำ

ให้กรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก สูญเสียเป็นจำนวนมาก 

3. ไก่พ้ืนเมืองอัตราการเจริญเติบโตช้า เมื่อเทียบกับไก่เนื้อ 

4. ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงสายพันธุนาน  

5. ให้ผลผลิตไขต่อตัวน้อย 

6. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่พ้ืนเมืองเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และช่องทางการตลาด 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. มีแหล่งพืชสมุนไพรหลายชนิด ในการนำมาใช้ป้องกันโรค 
2. มีวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นหลากหลาย  
3. มีตลาดอาเซียนรองรับผลผลิตไกพ้ืนเมือง  
4. ราคาจำหน่ายสูงกว่าไก่เนื้อ 
5. มีเครือข่ายกระจายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ 
6. มีสนามซ้อมและประลองไกพ้ืนเมืองที่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ 
7. กรมปศุสัตว์มีนโยบายส่งเสริมและอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมือง 



 

อุปสรรค (Threats) 

1. ขาดการพฒันาผลิตภัณฑ์จากไกพ้ืนเมือง 

2. ขาดมาตรฐานฟาร์มไก่ชน 

3. ปัญหาโรคระบาดในไก่พ้ืนเมือง 

4. ไกพ้ืนเมืองที่เลี้ยงหลังบ้านยังไม่ถูกปรับระบบการเลี้ยงที่มีการป้องกันโรคได ้

5. ขาดผู้ประกอบการทีท่ำธุรกิจการสงออกไกพ้ืนเมืองไปต่างประเทศ 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ไกพ้ืนเมืองวิถีไทย ระบบการผลิตปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน เป็นฐานการผลิตสู่ตลาดโลก” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
2. อนุรักษ์และพัฒนาไกพ้ืนเมืองให้มีความยั่งยืน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
5. เฝ้าระวัง ปองกัน ควบคุม และกำจัดโรคระบาดสัตว์ปีก 
6. พัฒนาและส่งเสริมตลาดไก่พ้ืนเมือง  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีการผลิตไกพ้ืนเมืองอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
3. เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
4. เพ่ือพัฒนาการผลิตไกพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์ไกพ้ืนเมืองให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย 
5. เพ่ือให้มศีูนย์เรียนรู้และแสดงภูมิปัญญาการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
6. สร้างอัตลักษณเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
เป้าหมาย (Targets) 

การผลิตไกพ้ืนเมืองเข้มแข็งและมั่นคง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีรายได้ต่อเนื่องและมั่งค่ัง  
ตลาดสงออกยั่งยืน 



ตัวช้ีวัด 
1. สามารถลดต้นทุนการผลิตไก่พ้ืนเมืองได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
2. เพ่ิมผลผลิตไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการผลิต 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านไก่พ้ืนเมือง Smart Farmer) 
2. การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงไกพ้ืนเมืองให้มีการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มเพื่อสร้างความ 

เข้มแข็ง ต่อยอดเป็นการเลี้ยงและผลิตไก่พ้ืนเมืองแบบระบบแปลงใหญ่ 
3. การสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการการการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  

รวมถึงการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ่าน ศพก.  
4. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษและปรับปรุงพันธุในระดับชุมชน 
5. การสร้างฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี 
6. การพัฒนาและวิจัยสูตรอาหารสัตว์ ทีส่ามารถใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น/วัตถุดิบที่เหลือใช้ 

จากโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบควบคุมป้องกันโรค 
1. ปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองให้สามารถป้องกันโรคได้ 
2. ถ่ายทอดความรูและเทคโนโลยี ด้านการป้องกันควบคุมโรคสู่การปฏิบัติจริง 
3. วิจัยการใช้สมุนไพรเพ่ือทดแทนสารปฏิชีวนะ 
4. พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุไกพ้ืนเมืองให้ทีความต้านทานโรค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานปลอดภัย 
1. โครงการพัฒนาฟาร์มไก่พ้ืนเมืองให้เข้าสู่ระบบ GFM (Good Farming Management) 
2. โครงการส่งเสริมโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน GMP(Good manufacturing 

practice) 
3. โครงการการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด 
1. ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นสินค้า OTOP ในแต่ละพ้ืนที่โดยการสรา้ง 

เครื่องหมาย การค้าประจำถิ่นให้ได้ GI 
2. การจัดงานไกพ้ืนเมืองแห่งชาติ สนามประลองไก และประมูลไก่ 
3. ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงกับ 

นักท่องเที่ยว 
4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไกพ้ืนเมือง 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและเข้มแข็งจากการเลี้ยงและผลิตไกพ้ืนเมือง 
2. มีความม่ันคงทางด้านอาหาร 
3. ไกพ้ืนเมืองได้รับการพัฒนาด้านการผลิต มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
4. มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแสดงภูมิปัญญาจากการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
5. เพ่ิมมูลค่าโดยการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไก่พ้ืนเมือง 


