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จํานวนโคเนื้อและระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย

จุดเดนของการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทย

ระบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทย

คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ คุณคาทางโภชนาการ คุณคาตอสุขภาพของ

ผูบริโภค และความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อโคพื้นเมืองไทย

ชองทางการตลาดเนื้อโคพื้นเมืองไทย และโอกาสของเกษตรกร

วีดีทัศนโครงการวิจัย



จํานวนโคเนื้อในประเทศไทยจํานวนโคเนื้อในประเทศไทย

ประเทศไทยมีโคเนื้อประมาณ 6.4 ลานตัว (กรมปศุสัตว, 2553)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52%

ภาคกลาง 19%

ภาคเหนือ 19%

ภาคใต 10%

ในจํานวนนี้เปนโคพื้นเมืองประมาณ 4.6 ลานตัว (72%) โดยมีเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคพื้นเมืองอยูประมาณ 750,000 ครัวเรือน



ระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย

แบงตามตลาดเนื้อโคไดเปน 3 ระบบ (Opatpatanakit and Sethakul, 2010) คือ 

1. การเลี้ยงโคเนื้อสําหรับตลาดเนื้อคุณภาพสูง

มีสัดสวนทางการตลาดเพียง 1%

นิยมขุนโคลูกผสมที่มีเลือดยุโรป

น้ําหนักสงฆาประมาณ 550-600 กก.

เนื้อมีไขมันแทรกสูง มีความนุมและชุมฉ่ํา

เนื้อมีคุณภาพใกลเคียงกับเนื้อที่นําเขาจากตางประเทศ



ระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย

2. การเลี้ยงโคเนื้อสําหรับตลาดเนื้อคุณภาพปานกลาง

สวนใหญเปนการขุนโคลูกผสมที่มีเลือดบราหมันสูง



ระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย

3. การเลี้ยงโคเนื้อสําหรับตลาดเนื้อคุณภาพต่ํา

เปนเนื้อที่มาจากโคพื้นเมือง โคลูกผสมที่มีเลือดบราหมันต่ํา โคอายุ

มากหรือโคที่ปลดจากการใชงาน 

ลักษณะการเลี้ยงเปนการไลตอนไปตามแหลงอาหารธรรมชาติ โดย

ไมมีการเสริมอาหารขน

เนื้อโคสวนใหญหาซื้อไดตามตลาดสดทั่วไป



จุดเดนของการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทยจุดเดนของการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทย

เปนกระปุกออมสินของเกษตรกรไทย

สรางความมั่นคงทางสภาพครอบครัวและสังคมชุมชน

สามารถใชพืชอาหารหยาบจากธรรมชาติ และเศษเหลือทางการเกษตร

โคพื้นเมืองตัวเล็ก เลี้ยงงาย ใหลูกสม่ําเสมอ

ชวยแกปญหาความยากจน



ระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทยระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทย

เกษตรกรผูเลี้ยงโคพื้นเมืองสวนใหญจะเลี้ยงปลอยตามพื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่ขางถนน นาขาว และบนภูเขา

ตัวอยางการเลี้ยงโคพื้นเมืองในบางพื้นที่ (สมพร และคณะ, 2552)

โคพื้นเมืองภูเขาหรือโคภูเขา

โคนาขาวอินทรีย

โคนาหญา

โคเหนือเขื่อน



ระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทยระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทย

โคพื้นเมืองภูเขาหรือโคภูเขา

หลายอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเปนที่ราบสลับกับ

เทือกเขาซึ่งกั้นระหวาง จ.อุบลราชธานี กับประเทศลาวและกัมพูชา

ปลอยเลี้ยงตามที่ราบในชวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว

ปลอยเลี้ยงบนภูเขาตลอดฤดูฝน



พืชอาหารสัตวบนภูเขา แหลงหลบฝนของโค

ฝูงโคทีห่ากินบนภูเขา



ระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทยระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทย

โคนาขาวอินทรีย

เปนกลุมปลูกขาวอินทรีย จ.อุบลราชธานี

เลี้ยงโดยใชหญาสด ฟางขาวอินทรีย พืชอาหารสัตวที่เกษตรกรผลิต

ไดเอง เชน ถั่วอาหารสัตว มันสําปะหลัง เปนอาหารหลักสําหรับโค 

มีการปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติพรอมกับเกี่ยวหญาตามหัวไรปลายนา

มาเลี้ยงโค



แปลงนาขาวอินทรีย ฝูงโคทีห่ากินตามหัวไรปลายนา

การแทะเล็มตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ฟางขาวจากนาขาวอินทรีย



ระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทยระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทย

โคนาหญา

เปนกลุมเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมใหปลูกหญาเพื่อเลี้ยงสัตว

หญาที่ปลูกเปนหญากินนีสีมวง 

อาหารขนที่ใชเลี้ยงเกษตรกรผลิตเองจากวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี เชน 

มันสําปะหลัง ใบมันสําปะหลัง ใบกระถิน



แปลงหญากินนีพรอมระบบน้ํา มันสําปะหลังสําหรับเปนอาหารเสริม

เก็บสํารองฟางไวใชในหนาแลง โคพื้นเมืองในโครงการ



ระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทยระบบการเลี้ยงโคพื้นเมอืงไทย

โคเหนือเขื่อน

อยูในพื้นที่เขื่อนภูมิพล ต.บานนา อ.สามเงา จ.ตาก

โคจะหากินพืชอาหารสัตวเองตามธรรมชาติตามเกาะหรือภูเขา

ใหการยอมรับวาเปนโคพื้นเมืองไทยพันธุแท (เลือด 100%)



คุณภาพซากของโคพืน้เมืองไทยคุณภาพซากของโคพืน้เมืองไทย

Opatpatanakit and Sethakul, (2010) รายงานเชิงเปรียบเทียบคุณภาพซาก

ของโคพื้นเมืองไทย โคลูกผสมบราหมัน และโคลูกผสมชารโลเลส

โคพื้นเมืองที่มีน้ําหนักมีชีวิตเมื่อเขาฆาระหวาง 154-213 กก. มี

เปอรเซ็นตซากอุน 47-51%

โคพื้นเมืองไทยมีเปอรเซ็นตเนื้อแดงอยูระหวาง 71-75%

โคพื้นเมืองไทยมีกระดูกมากที่สุด แตมีไขมันต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ

กับโคลูกผสมบราหมัน และโคลูกผสมชารโลเลส



ตารางที่ตารางที่  1 1 เปรียบเทียบคุณภาพซากของโคพื้นเมอืงไทยกับโคขุนลูกผสมเปรียบเทียบคุณภาพซากของโคพื้นเมอืงไทยกับโคขุนลูกผสม

Central1

(n=15)

North2

(n=26)

North3

(n=15)

South4

(n=15)

South5

(n=16)

NE6

(n=24)

Brahman

crossbred7

(n=297)

Charolais

crossbred8

(n=417)

Slaughter weight (kg) 198.73 172.15 205.35 187.01 212.69 153.7 437.00 623.26

Hot carcass (%) 50.73 49.26 49.53 51.43 50.66 46.7 53.77 58.22

Lean (%) 72.61 73.18 72.62 75.38 71.43 74.0 74.11 67.98

Bone (%) 20.05 24.46 19.87 19.18 22.95 21.9 15.83 13.34

Fat (%) 2.88 ND 2.51 5.57 2.08 ND 5.48 13.08

Tendon & scrap (%) 3.81 ND 2.29 2.78 ND ND 4.26 3.96

ND = not determined

ที่มา: 1Opatpatanakit et al. (2008), 2Sruamsiri et al. (2008), 3Sriwattanasombat et al. (2009), 4Wattanachant and Angkuraseranee 

(2009), 5Chauychuwong et al. (2009), 6Uriyapongson et al. (2008), 7Supakitjanon (2004), 8Opatpatanakit et al. (2007)

อางโดย Opatpatanakit and Sethakul, (2010)



คุณภาพซากของโคพืน้เมืองไทยคุณภาพซากของโคพืน้เมืองไทย

สุนทรีพร และคณะ (2552) ศึกษาคุณภาพซากของโคพื้นเมืองไทย 3 

กลุม ไดแก โคภูเขา โคนาขาวอินทรีย และโคนาหญา พบวา

เปอรเซ็นตซากอุนเฉลี่ยของโคทั้งสามกลุม เทากับ 48.31%

เปอรเซ็นตเนื้อแดงเฉลี่ย เทากับ 75%



คุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อ  คุณคาทางโภชนาการคุณคาทางโภชนาการ  และคุณคาตอและคุณคาตอ

สุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทยสุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทย

Sethakul et al. (2008) ศึกษาคุณภาพเนื้อ และคุณคาทางโภชนะของเนื้อ 

โคพื้นเมืองไทย เนื้อโคลูกผสมบราหมันที่เลี้ยงดวยหญาและขุนดวย

อาหารขน 3 เดือน เนื้อโคลูกผสมบราหมันที่เลี้ยงดวยเปลือกสับปะรด

และขุนดวยอาหารขน 6 เดือน และเนื้อโคลูกผสมชารโลเลสที่ขุนดวย

อาหารขน 12-18 เดือน พบวา

เนื้อโคพื้นเมืองไทยมีระดับโปรตีนสูง (21%) และมีไขมันต่ํา (0.77%)

เนื้อโคพื้นเมืองไทยมีเสนใยกลามเนื้อที่ละเอียด



คุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อ  คุณคาทางโภชนาการคุณคาทางโภชนาการ  และคุณคาตอและคุณคาตอ

สุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทยสุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทย

เนื้อโคพื้นเมืองไทยและโคลูกผสมบราหมันมีคา shear force สูงกวา

เนื้อโคลูกผสมชารโลลส

เนื้อโคพื้นเมืองไทยมีสีเขมกวาเนื้อโคลูกผสมชารโลเลส

เนื้อโคพื้นเมืองไทยมี Conjugated linoleic acid (CLA) สูงกวาเนื้อโค

กลุมอื่นๆ (3.68 mg/g fat)



ตารางที่ตารางที่  2 2 คุณภาพของเนื้อโคในระบบการเลี้ยงแบบตางๆคุณภาพของเนื้อโคในระบบการเลี้ยงแบบตางๆ

Items N (n=11) BG (n=16) BP (n=11) C (n=9)

Moisture (%) 75.55a 75.16a 74.02a 68.89b

Protein (%) 21.30 21.85 21.83 21.41

Fat (%) 0.77c 1.83bc 2.87b 8.58a

Total CLA (mg/g fat) 3.68a 1.37b 0.76c 0.27d

Fiber diameter (μm) 66.18c 87.79b 86.35b 98.46a

Shear force (kg) 15.78a 15.53a 11.88b 5.10c

Meat color

L* (lightness) 37.76b 35.01b 40.15a 38.76a

a* (redness) 15.07b 16.05b 16.35b 21.49a

b* (yellowness) 4.27c 5.07bc 5.06b 8.55a

N = native Thai cattle grazed natural grass, BG = Brahman crossbred fed grass and finished with 3-mo. Concentrate, BP = Brahman 

fed pineapple byproducts and finished with 6-mo. Concentrate, and C = at least 50% Charolais crossbred steer finished with 12-18 

mo. concentrate . ที่มา: Sethakul et al. (2008)



คุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อ  คุณคาทางโภชนาการคุณคาทางโภชนาการ  และคุณคาตอและคุณคาตอ

สุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทยสุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทย

พรอมลักษณ และสุภัทรา (2551) ศึกษาคุณคาทางโภชนะของเนื้อโค

พื้นเมืองไทยที่เลี้ยงปลอยตามธรรมชาติ เนื้อโคลูกผสมบราหมันที่เลี้ยง

ดวยหญาและ/หรือฟางขาวแลวขุนดวยอาหารขน 3 เดือน และเนื้อโค

ลูกผสมชารโลเลสที่ขุนดวยอาหารขน 12 เดือน พบวา

เนื้อโคพื้นเมืองไทยมีปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลต่ํา

ปริมาณ vit. E และซีลีเนียมในเนื้อโคพื้นเมืองไทยมีแนวโนมสูงกวา

เนื้อโคกลุมอื่นๆ



ตารางที่ตารางที่  3 3 คุณคาทางโภชนะของเนื้อโคพื้นเมืองไทยคุณคาทางโภชนะของเนื้อโคพื้นเมืองไทย

Chemical composition N B C

Moisture (%) 76.15a 75.14a 72.20b

Protein (%) 20.67b 21.42ab 22.05a

EE (%) 0.58c 1.34b 4.14a

Ash (%) 1.14 1.31 1.07

NFE (%) 1.23a 0.65b 0.60b

Gross energy (kcal) 92.81b 100.79b 127.78a

Vit. E (μg/100g) 374.20 334.25 327.50

Cholesterol (mg/100g) 33.53b 39.13b 69.74a

Iron (mg/100g) 1.30 1.18 1.37

Zinc (mg/100g) 1.04 1.31 1.19

Calcium (mg/100g) 2.80 4.19 4.82

Selenium (μg/100g) 1.55 0.38 0.23



คุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อ  คุณคาทางโภชนาการคุณคาทางโภชนาการ  และคุณคาตอและคุณคาตอ

สุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทยสุขภาพของผูบริโภคของเนื้อโคพื้นเมืองไทย

สุนทรีพร และคณะ (2552) ศึกษาคุณคาทางโภชนะของเนื้อโคพื้นเมือง

ไทย 3 กลุม ไดแก โคภูเขา โคนาขาวอินทรีย และโคนาหญา พบวา

เนื้อโคพื้นเมืองไทยมีเปอรเซ็นตไขมันต่ํา (เฉลี่ย 0.75%)

โคภูเขาที่กินพืชอาหารตามธรรมชาติอยางอิสระ มีระดับ CLA ในเนื้อ

สูง (5.94 mg/g fat) ระดับ CLA เฉลี่ยของทั้งสามกลุมเทากับ 4.02  

mg/g fat

เนื้อโคพื้นเมืองไทยมีแนวโนมที่ใหระดับแรธาตุ Zn และ Se สูง



ตารางที่ตารางที่  4 4 องคประกอบของเนื้อและคณุคาทางโภชนาการองคประกอบของเนื้อและคณุคาทางโภชนาการ



ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อโคพื้นเมืองไทยความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อโคพื้นเมืองไทย

สุนทรีพร และคณะ (2552) ทําการตรวจสอบสารตกคางในเนื้อโค

พื้นเมืองไทย ผลการศึกษาไมพบการตกคางของยาฆาแมลง และไมพบ

การตกคางของสารปฏิชีวนะ 6 ชนิดหลัก (Penicillin G, Steptomycin, 

Sulphadimidine, Erythromycin, Oxytetracycline, Cyproxoxacin)

Mitchaothai et al. (2010) ศึกษาการตกคางของสารปฏิชีวนะในเนื้อโค

พื้นเมืองไทย ผลการศึกษาไมพบการตกคางของสารปฏิชีวนะ 6 ชนิด 

(Pennicillin G, Sulphadimidine, Streptomycin, Erythromycin, 

Oxytetracycline, Ciprofloxacin)



สรุปจุดเดนของเนื้อโคพืน้เมืองไทยสรุปจุดเดนของเนื้อโคพืน้เมืองไทย

มีโปรตีนสูง

มีไขมันต่ํา

อุดมดวย CLA, Se และ Zn

ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค



ชองทางการตลาดของเนื้อโคพื้นเมอืงไทยชองทางการตลาดของเนื้อโคพื้นเมอืงไทย

ที่มา: จุฑารัตน (2553)



รูปแบบของผลิตภัณฑรูปแบบของผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑเนื้อสด

ที่มา: ศูนยเครือขายเทคโนโลยีเนื้อสตัว (2554)



รูปแบบของผลิตภัณฑรูปแบบของผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑแปรรูป

ที่มา: ศูนยเครือขายเทคโนโลยีเนื้อสตัว (2554)



รูปแบบของผลิตภัณฑรูปแบบของผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑปรุงสุก-พรอมรับประทาน

ที่มา: ศูนยเครือขายเทคโนโลยีเนื้อสตัว (2554)



โอกาสของเกษตรกรโอกาสของเกษตรกร  (สมพร และคณะ, 2552)

โคพื้นเมืองมีโอกาสในการพัฒนาเขาสูระบบเนื้อโคธรรมชาติที่ใหความ

ปลอดภัยจากสารตกคางได

กิจกรรมสําคัญที่ควรดําเนินการ คือ การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับคุณคาของ

เนื้อโคพื้นเมืองจากระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติ สรางชองการการ

จําหนาย สงเสริมการเลี้ยงโคพื้นเมืองใหมีมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน 

เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจและเกิดความพึงพอใจ
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