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เน้ือหา

• การเลีย้งโคของประเทศไทย
• การผลิตเนือ้โคพืน้เมืองกรณีศึกษา จ.อุบลฯ และ จ. ยโสธร
• รูปแบบการผลิตเนือ้โคธรรมชาติ
• การจัดการเนือ้โคธรรมชาตสู่ิผู้บริโภค
• การพัฒนาโซ่อุปทานเนือ้โคธรรมชาต ิกรณีศึกษา จ. อุบลฯ
• การบริหารจัดการโซ่อุปทานเนือ้โคธรรมชาต ิ ของ              

สหกรณก์ารเกษตรไร้สารเคมี จ ากัด
• โครงการระบบบริหารโซ่อุปทานแม่โคต้นน า้

เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนโคและใหผ้ลตอบแทนทีด่ี



การเลีย้งโคของประเทศไทย

✓ Food
✓ Power
✓ Manure
✓ Saving asset
✓ Credit
✓ Social value
✓ Sport
✓ Leather

บทบาทของโคกบัการเกษตรของประเทศไทย



Beef number: 6,426,853 head

998,150 household

52 %  raised in NE area

71.7 % Thai native beef 

Mixed farming system: sustainable agriculture

Source: DLD (2011)



Source: DLD (2019)



Source: DLD (2019)



โคไทยพืน้เมือง

เลีย้งขุนนาน 10 – 12
ด.

เลีย้งด้วยหญ้า เลีย้งขุนนาน 3-4 ด

โคลูกผสมยุโรปโคลูกผสมบราหมัน

ตลาดระดับล่าง 40 % ตลาดระดับกลาง  59 % ตลาดระดับสูง 1 %

โรงฆา่ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน โรงฆา่มาตรฐาน

Thailand beef market (source: Sethakul and Opatpatanakit, 2005)



ค าถาม

❖ ท าไมเนือ้โคไทยพืน้เมืองขายได้เฉพาะตลาดล่างและได้ราคาต ่า

❖ ท าอย่างไรจึงจะพัฒนาเนือ้โคไทยใหส้ามารถขายได้ในราคาสูง

❑ การผลิตทีไ่ด้มาตรฐาน

❑ คุณภาพสูง

✓ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

✓ ประเทศไทยมีความย่ังยืน



การผลติเน้ือโคพืน้เมืองกรณศึีกษา จ.อุบลฯ และ จ. ยโสธร

o 83 and 97 % of farmer in UB and YT had beef production and rice 
plantation integrated.

o Free grazing all year in many districts found in UB alongside Thai-Laos 
border : mountain beef.    

o 383 native forages species /92 families were found. Top six forages 
family belonged to: Gramineae, Leguminosae, Cyperaceae, Rubiaceae, 
Compositae and Euphobiaceae family.

o 48-50 % Carcass percentage and 37% deboned beef of body weight. 

o mountain beef gained 400 gram/day during April and November.



➢ Raising system

➢ housing

➢ roughage

➢ slaughter

➢ Sale



รูปแบบการผลติเน้ือโคธรรมชาติ

o Mountain beef (MB), organic rice beef (ORB) and grass beef (GB).

o Natural beef production standard : bull registered at 1.5 – 2 years;
identified; vaccinated; checked free from brucellosis, TB, para-TB;
dewormed and record must be written.

o Carcass percentage was 47.7; 47.8 and 49.1 while total deboned beef as
live weight or carcass weight percentage were: 36.9; 36.7 and 38.6 or
77.4; 76.8 and 78.5 %.

o CLA, Zn and Se were higher. Antibiotics, heavy metal and pesticides
residues in natural beef were accordance to standard.



component MB ORB GB Av.
Moisture   (%) 76.85 76.60 76.26 76.57

DM   (%) 23.15 23.40 23.74 23.43

Ash   (%) 1.14 1.14 1.13 1.13

Protein   (%) 20.59 20.79 20.94 20.78

Fat   (%) 0.48 0.78 0.98 0.75

CLA( mg/g fat) 5.94 3.18 2.95 4.02

EPA (% fat) 0.32 0.43 0.44 0.39

DHA (% fat) 0.08 0.19 0.20 0.16

Vitamin E ( g/100g meat ) 98.00 101.03 105.70 101.58

Zn (mg/100g meat ) 3.17 2.17 3.34 2.67

Fe (mg/100g meat ) 1.23 0.68 1.25 1.16

Se ( g/100g meat ) 4.36 3.19 2.90 3.48

l (lightness) 39.57 40.17 39.52 39.76

a (redness) 15.42 13.71 16.04 15.06

B (yellowness) 4.15 1.75 3.11 3.01

WBS force (kg) 9.19 11.25 10.39 10.47



Table 1. Chemical component and nutritive value of natural beef from different production system



➢ MB: ORB: GB

➢ traceability

➢ Farm visit



การจัดการเน้ือโคธรรมชาติสู่ผู้บริโภค

o Betagro was invited to market NB in niche market.

o NB price was guaranteed at 105 Bht/kg deboned beef: farmer profit 350-
500/head/month.

o Beef were processed in standard slaughter house: 300 km from UB.

o 15-20 beef/month slaughtered.

o electrolyte solution were given during transportation to alleviated stress.

o Primal retail cut sold in supermarket, NB was well accepted.



Transportation

Quarantine station

Processing

Packing

Beef sale



การพฒันาโซ่อปุทานเน้ือโคธรรมชาติ กรณศึีกษา จ. อบุล

o MB, ORB and GB; 24 farmers joined the project, 369 heads of steer
registered; 266 young bulls were processed for natural beef.

o Group meeting, academic tour strengthen farmer competency. 

o Farmer and slaughter house manager received 16.31 and 17.02 % of 
investment respectively as value added.

o OAC accepted to have natural beef production as its own business.

o Safety verification of natural beef in upgraded local slaughterhouses in UB 
was as national standard.

o GMP was introduced for training slaughterhouse staffs.



Up-graded slaughter house

slaughtering process

Chilled in cold room

Deboned in 25 ˚ C room

GMP guide



การบริหารจัดการโซ่อปุทานเน้ือโคธรรมชาติ
ของสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคม ีจ ากดั

o Natural beef cattle were continually supplied for production of natural beef.

o GMP for the slaughterhouse was easily adopted and followed by personnel.

o Blood, bone, rumen content were utilized for the production of organic fertilizer.

o Modified hide curing machine worked effectively. The quality of post tanning leather 
showed promising result.

o OAC members were capable of processing natural beef products.

o Microbial residues in the natural were accordance with standard.

o External factor seriously affected high production cost.

o However, natural beef producer still believe that natural beef production is well 
integrated and benefit for organic rice production. 



Post tanned leather

Modified hide curing machine

Variety of products

Products training



โครงการระบบบริหารโซ่อุปทานแม่โคต้นน า้
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนโคและให้ผลตอบแทนทีด่ี





จ านวนลูกโคท่ีไดแ้ละก าไรเบ้ืองตน้/โคธรรมชาติ

ชนิดอาหาร เกษตรกร จ านวนลูกโค ก าไร

กากมนัหมกั

ทองสา 5 95,250

ชวลติ 5 138,750

อไุรวรรณ 5 124,500

เสง่ียม 3 77,020

อาหารขน้

ทวี 6 79,800

วิลาวรรณ 7 152,700

ถาวร 6 137,720

ประนอม 5 187,750



จ านวนลูกโคท่ีไดแ้ละก าไรเบ้ืองตน้/โคขนุ

ชนิดอาหาร เกษตรกร จ านวนลูกโค ก าไร

กากมนัหมกั

สบีญุเรอืง 6 200,200

ชนนิกานต์ 6 119,700

ใหม ่วงษ์ศรแีกว้ 6 189,000

แสงทอง 6 167,000

อาหารขน้

บญุญาภรณ์ 5 211,500

สพุรรณ 5 131,140

จ าปี 4 161,000

ใหม่ 6 148,780



สรุป

• เครือข่ายมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของโครงการ

• นักวิจัยควรให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การวิจัย ด าเนินการวิจัย เรียนรู้แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการวิจัย

• นักวิจัยควรสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย



ขอบคุณ

• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
• ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• รองศาสตราจารย ์ดร.จันทรจ์รัส เร่ียวเดชะ
• รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑารัตน ์เศรษฐกุล
• พอ.(หญิง) ดร.มัทนา โอสถหงษ์
• คุณสิทธิพร บุรณนัฏ
• นักวิจัยร่วมทุกโครงการ
• สหกรณก์ารเกษตรไร้สารเคมี จ ากัด
• กลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุนหนองแหน
• เกษตรกรผู้ร่วมโครงการวิจัย



ขอ้เสนอแนะ


