
สถานการณวัวเนื้อในเมืองไทย 
ตลาดวัวเนื้อในปจจบุัน และ อนาคตตลาดวัวเนื้อในปจจบุัน และ อนาคต



ภัยคุกคามการเลี้ยงวัวเนื้อในเมืองไทย

1. FTA กบัออสเตรเลยี-นิวซีแลนด์ เตม็รูปแบบในปี 2560

เนื�อววัเกรดทั�วไปราคา 180-190 บาท จากหน้าโรงเชือด
    ราคาถงึเมืองไทย 250 บาท ขึ�นห้างได้เลย    ราคาถงึเมืองไทย 250 บาท ขึ�นห้างได้เลย

โรงเชือดของออสเตรเลยีมมีาตรฐานระดบัโลก ทุกประเทศยอมรับ

ววัมีชีวติพนัธ์ุบราห์มันเกรดทั�วไป ราคาส่งถงึท่าเรือคลองเตย 
98 บาท/กก. มาตตีลาดเราแน่ เพราะมีมากพอ สั�งเมื�อไรกไ็ด้

     นักเลี�ยงววัขุนบ้านเราสั�งมาหลายพนัตวัแล้ว 



2. ประเทศรอบๆบ้านเราเลี�ยงววัเนื�อมาก

บริษทัฮองอนัยาราย ของเวยีดนาม นําเข้าววัจากออสเตรเลยี
     เข้ามาขุนในเวยีดนามและลาว 150,000 ตวั

บริษทัของกาํพูชา นําเข้าววัจากออสเตรเลยีเข้ามาขุนบริษทัของกาํพูชา นําเข้าววัจากออสเตรเลยีเข้ามาขุน
20,000 ตวั

บริษทัร่วมทุนไทย-ออสเตรเลยี จะนําเข้าววัจากออสเตรเลยี
     เข้ามาขุนที�จังหวดัอุบลราชธานี เป้า 50,000 ตวั

ทั�งหมดนี�เป็นทั�งหมดนี�เป็นววับราห์ววับราห์มันเกรดทั�วไปมันเกรดทั�วไป



3. ออสเตรเลยีกาํลงัเข้ามาตั�งฟาร์มววันมในบ้านเรา

บริษทัของออสเตรเลยี จะตั�งฟาร์มที�จ.ลพบุรี
       จํานวน 100,000 ตวั ลูกครึ�งหนึ�งเป็นตัวผู้ ทาํเนื�อ



4. เนื�อววัอนิเดยีราคาถูก เข้ามาตตีลาดเนื�อบ้านเรา

ตอนนี�เป็นเนื�อลกัลอบเข้ามาขาย 150 บาทถึงเขยีง
ถ้าเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย จะเกดิอะไรขึ�น



เกษตรกรเล้ียงวัวเนื้อแบบเดิมๆ อยูไมได
    - วัวราคาตกตํ่า ขายยาก
    - ไมมีการประกันราคารับซื้อวัว

เกษตรกรรายเล็กๆจะเลิกเลี้ยง นาเสียดาย  



ทําอยางไรคนเลี้ยงวัวเนื้อจึงจะอยูรอด

1. ต้องเพิ�มมูลค่าววั

2. ต้องลดต้นทุนการผลติ ใช้วสัดุเหลอืจาการเกษตร
        และจากอุตสาหกรรมการเกษตรเลี�ยงววั
2. ต้องลดต้นทุนการผลติ ใช้วสัดุเหลอืจาการเกษตร
        และจากอุตสาหกรรมการเกษตรเลี�ยงววั

3. ต้องรวมกลุ่มกนั เพื�อสร้างอาํนาจต่อรอง
        และทาํตลาดสินค้ากนัเอง



คนเลี�ยงววัเนื�อในเมอืงไทย มโีอกาสรวยไหม ?

มโีอกาส แต่…..
ต้องปรับเปลี�ยนวธีิการเลี�ยงต้องปรับเปลี�ยนวธีิการเลี�ยง

ต้องทาํแบบมอือาชีพ
ต้องมรีะเบียบวนัิย



โคเนื�อพนัธ์ุโคราชวาโคเนื�อพนัธ์ุโคราชวากวิกวิ
คาํตอบสุดท้ายของการเลี�ยงโคขุน

จากฟาร์มสู่ภตัตาคารชั�นหนึ�งในอาเซียน

ลดการนําเข้า และ เพิ�มการส่งออกลดการนําเข้า และ เพิ�มการส่งออก



  - ครัวการบนิไทย
  - ครัวสายการบินอื�นๆ 
  - โรงแรม 4-6 ดาว

ทําไมตองผลิตโคพันธุโคราชวากิว

ไทยนําเข้าเนื�อโคคุณภาพดปีีละกว่า 3,000 ล้านบาท

  - โรงแรม 4-6 ดาว
  - ภตัตาคารญี�ปุ่น-เกาหล-ีอติาล-ีและอื�นๆ
  - ซุปเปอร์มาเกต็ของห้างสรรพสินค้าชั�นนํา 

 ยังมีตลาดตองการอีกมาก ทําไมเราจึงไมผลิต ?

มูลค่าตลาดอาเซียน ปีละกว่า 15,000 ล้านบาท



ตลาดเน้ือวัวโคราชวากิว มีอกีมาก 



จุดเดนของโควากิวจุดเดนของโควากิว

1. ไขมันแทรกสูงที่สุด ราคาแพงที่สดุ
2. น้ําหนกัแรกคลอดต่ํา: 22-25 กก
3. ทนรอนไดดีกวาโคยุโรปอื่นๆ: 3. ทนรอนไดดีกวาโคยุโรปอื่นๆ: 
         ที่ออสเตรเลียเลี้ยงที่ควีนสแลนดได
         ทีญ่ีปุ่นฤดูรอน 3 เดือน 35-39 เซลเซียสอยูได          



เนื้อวัววากิวพันธุแท ผลิตในญี่ปุนเนื้อวัววากิวพันธุแท ผลิตในญี่ปุน

A5 BMS 10 A5 BMS 8



เนื้อวัววากิวพันธุแท ผลิตในญี่ปุน
ไขมันแทรกเกรด 10-12     ราคา 15,000-20,000 บาท/กก.



เนื้อวัววากิว 50% ที่เกิดจากแมวัวนมในญ่ีปุน ไขมันแทรกเกรด 4 



เนื้อวัวโคราชวากิวผลิตในเมอืงไทย

50% วากิว แมเปนวัวนม
ไขมันแทรกเกรด 3

50% วากิว แมเปนวัวลูกครึ่งชาโลเล50% วากิว แมเปนวัวนม
ไขมันแทรกเกรด 3

50% วากิว แมเปนวัวลูกครึ่งชาโลเล
ไขมันแทรกเกรด 4

50% วากิว แมเปนวัวลูกครึ่งชาโลเล
ไขมันแทรกเกรด 5



เนื้อวัวโคราชวากิวผลิตในเมอืงไทย

50% วากิว แมเปนวัวลูกครึ่งชาโลเล
ไขมันแทรกเกรด 7

ตัวนี้ขายได 180,000 บาท



เนื้อวัวโคราชวากิวผลิตในเมอืงไทย

87.5% วากิว ปรับปรงุพันธุมาจากวัวนม
ไขมันแทรกเกรด 8

ตัวนี้ขายได 185,000 บาท



1. พันธุโค
2. คุณภาพอาหาร
1. พันธุโค
2. คุณภาพอาหาร
3. ระยะเวลาการขุน

พันธุโค เปนหัวใจสําคญัในการไดเนื้อโคคุณภาพเยี่ยม



หลักการปรับปรุงพนัธุ
วัวพันธุโคราชวากิววัวพันธุโคราชวากิว





    พอโคที่ใชในโครงการพัฒนา    พอโคที่ใชในโครงการพัฒนา    
โคพันธุโคราชวาโคพันธุโคราชวากิวกิว



1. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั พืน้เมอืง (เลอืดบราหมนั 75%)
2. โคนมลูกผสม มีเลือดโคนม 75%
3. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั ชาโลเลย
4. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั แองกัส

แมโคพื้นฐาน ที่จะนํามาผสมกับน้ําเชื้อโควากวิ

4. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั แองกัส

แมโคที่มีเลือดโคอินดูบราซิล ใชไมไดแมโคที่มีเลือดโคอินดูบราซิล ใชไมได



1. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั พืน้เมอืง (เลอืดบราหมนั 75%)

โคลูกผสมบราห์มนักบัโคพื�นเมอืงมมีากที�สุดในบ้านเรา 

สาเหตุที�ต้องมเีลอืดโคบราห์มนั 75% เนื�องจากโควากวิพนัธ์ุแท้ไม่ใช่โคขนาดใหญ่

แต่ถ้าใช้แม่พื�นฐานที�มเีลอืดโคบราห์มนัอย่างน้อย 75% เมื�อนําลูกที�เกดิมาไปขุน

ได้นํ�าหนักปลายทางก่อนเชือดขั�นตํ�า 750 กโิลกรัม ไขมนัแทรก 3-5 



ใช้แม่โคพื�นฐานที�มเีลอืดโคบราห์มนัตํ�าผสมเทยีมด้วยนํ�าเชื�อโควากวิพนัธ์ุแท้ 

แม่โคพื�นฐานที�มีเลอืดโคบราห์มัน 50%
แบบนี� ใช้ไม่ได้

ใช้แม่โคพื�นฐานที�มเีลอืดโคบราห์มนัตํ�าผสมเทยีมด้วยนํ�าเชื�อโควากวิพนัธ์ุแท้ 
จะทาํให้ลูกที�เกดิมาโครงร่างเลก็ ได้นํ�าหนักปลายทางก่อนเชือดไม่ถึง 600 กโิลกรัม 

ทาํให้ผู้ผลติลูกขาย และ ผู้ขุนได้กาํไรน้อย 



2. โคนมลูกผสม มีเลือดโคนม 75%

นําลูกไปขุนได้นํ�าหนักปลายทางก่อนเชือด อย่างน้อย 750 กโิลกรัม ไขมนัแทรก 3-5 



โคเพศผู้ 50% วากวิ เกดิจากแม่โคนม  
อายุ 15 เดอืน นํ�าหนัก 560 กก.

 200 กก. แรก ราคา 110 บาท = 22,000 บาท
เกนิ 200 กก. ราคา 100 บาท  = 36,000 บาท

 รวม ขายได้ 58,000 บาท



3. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั ชาโลเลย

นําลูกไปขุนได้นํ�าหนักปลายทางก่อนเชือด อย่างน้อย 850 กโิลกรัม ไขมนัแทรก 4-6 

ถ้าเลอืกได้ ควรเลอืกสายพนัธ์ุนี�อนัดบัแรกถ้าเลอืกได้ ควรเลอืกสายพนัธ์ุนี�อนัดบัแรก
โตเร็ว กล้ามเนื�อมาก ขุนแล้วไขมันแทรกดีโตเร็ว กล้ามเนื�อมาก ขุนแล้วไขมันแทรกดี



ลูกโค 50%วากิว เกิดจากแมลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั ชาโลเลย



โคเพศผู้ 50% วากวิ เกดิจากแม่ 50%ชาโลเล่-บราห์มนั 
อายุ 8 เดอืน นํ�าหนัก 320 กก.

 200 กก. แรก ราคา 130 บาท = 26,000 บาท
เกนิ 200 กก. ราคา 120 บาท  = 14,400 บาท

 รวม ขายได้ 40,400 บาท



4. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั แองกัส

นําลูกไปขุนได้นํ�าหนักปลายทางก่อนเชือด อย่างน้อย 800 กโิลกรัม ไขมนัแทรก 4-6 

ถ้าเลอืกได้ ควรเลอืกสายพนัธ์ุนี�อนัดับสอง
โตเร็ว กล้ามเนื�อมาก ขุนแล้วไขมันแทรกดี



การผสมเทียมโคการผสมเทียมโค

ชั�วโมง   0                         6                        12                       18                       24           30

เริ�มยนืนิ�ง ช่วงที�ผสมเทยีมติดดทีี�สุด ตกไข่

ช่วงเวลาที�เหมาะสมในการผสมเทยีม



ต้องใช้นํ�าเชื�อพ่อโควากวิพนัธ์ุแท้
ที�รีดในศูนย์รีดนํ�าเชื�อ มทส

ห้ามใช้นํ�าเชื�อโควากวิลูกผสม
ผสมเทียมให้แม่โคพื�นฐาน

ห้ามใช้นํ�าเชื�อโควากวิลูกผสม
ผสมเทียมให้แม่โคพื�นฐาน

ระวงั ผู้แอบอ้างนํานํ�าเชื�อโคแองกสั
มาบอกว่าเป็นนํ�าเชื�อโควากวิ 









ต้องเกบ็ประวตักิารผสมเทยีม

- แม่ววัชื�อ/เบอร์อะไร
- ผสมเทยีมวนั-เดอืน-ปี อะไร
- ชื�อพ่อพนัธ์ุที�ใช้ผสมเทยีม- ชื�อพ่อพนัธ์ุที�ใช้ผสมเทยีม
- วนั-เดอืน-ปี ที�หมอผสมเทยีมตรวจการตั�งท้อง



โคคลอดลูก
โคตั้งทอง 275-285 วัน



การลงทะเบียนลูกโคเกิด เพ่ือทําระบบสืบยอนกลับการลงทะเบียนลูกโคเกิด เพ่ือทําระบบสืบยอนกลับ

หลงัคลอดไม่เกนิ 2 สัปดาห์ แจ้งสหกรณ์ฯ
หลงัคลอดไม่เกนิ 30 วนั สหกรณ์ฯฝังไมโครชิพให้ลูกโค
      บริเวณใต้ผวิหนังเหนือหูด้านขวา



รหัสประจําตัวโค



หลงัแม่โคคลอดลูกภายใน 7 วนั
ต้องแจ้งสหกรณ์เพื�อทาํทะเบียน

และเตรียมไมโครชิพมาฝังให้

วางแผนการหยานมวางแผนการหยานม

วางแผนการขุน

ทําระบบสืบยอนกลับ

วางแผน
สงโคเชือด



อาหารเลี�ยงโคแม่พนัธ์ุ
และลูกโคหย่านม



การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

ผลผลติขั�นตํ�า 60-70 ตัน/ไร่/ปี  ตัดได้ทุกๆ 60-70 วนั ปลูก 1 ไร่ เลี�ยงโคได้ 10 ตัว มโีปรตนีอย่างตํ�า 15%  

ทอนพันธุยาว 50 ซ.ม. ปลูกหางกันแถวละ 1 เมตร

หลังปลูก 14 วัน หลังปลูก 14 วัน



อายุ 80 วัน หลังปลูก ตัดดวยมือพรอมสับดวยเครื่องอายุ 80 วัน หลังปลูก ตัดดวยมือพรอมสับดวยเครื่อง

สับดวยเครื่อง พรอมใหโคกิน



หญ้าเนเปียร์

ปากช่อง1 สับ
ฟาง อาหารข้นโปรตีน 14% แร่ธาตุก้อน

โคเนื�อ

8.00 น. 13.00 น. 8.00 น. 13.00 น.

การให้อาหารแม่โคหลงัคลอด

8.00 น. 13.00 น. 8.00 น. 13.00 น.

10 กก. 10 กก. ตลอดเวลา 1.0 กก. 1.0 กก. ตลอดเวลา

รําละเอยีด 0.5 กก. และ 
มันสับตากแห้ง 0.5 กก.



จะเกดิอะไรขึ�น ถ้าแม่โคหลงัคลอดได้รับอาหารไม่พอ
    - มนํี�านมไม่พอให้ลูกกนิ
    - เป็นสัดช้า
    - ผสมตดิยาก



อายุโค หญ้าเนเปียร์

ปากช่อง1 สับ
ฟาง อาหารข้นโปรตีน 16% แร่ธาตุก้อน

โคเนื�อ

8.00 น. 13.00 น. 8.00 น. 13.00 น.

5-6 เดอืน 3 กก. 3 กก. ตลอดเวลา 0.5 กก. 0.5 กก. ตลอดเวลา

7-8 เดอืน 4 กก. 4 กก. ตลอดเวลา 1.0 กก. 1.0 กก. ตลอดเวลา

การให้อาหารลูกโคหลงัหย่านม ระหว่างอายุ 5-12 เดอืน 

7-8 เดอืน 4 กก. 4 กก. ตลอดเวลา 1.0 กก. 1.0 กก. ตลอดเวลา

9-10 เดอืน 5 กก. 5 กก. ตลอดเวลา 1.5 กก. 1.5 กก. ตลอดเวลา

11-12 เดอืน 6 กก. 6 กก. ตลอดเวลา 2.0 กก. 2.0 กก. ตลอดเวลา

อายุ 10-12 เดอืน ต้องตอนโคด้วยการใช้คมีตอน

อายุ อายุ 88--12 12 เดอืน ต้องระเบิดโครง ด้วยการให้อาหารเตม็ที�เดอืน ต้องระเบิดโครง ด้วยการให้อาหารเตม็ที�
โครงจะได้ใหญ่ โครงจะได้ใหญ่ 



กากมันหมักยีสตกากมันหมักยีสต

ระวงั หากมรีาขึ�น ต้องตกัทิ�ง ระวงั หากมรีาขึ�น ต้องตกัทิ�ง 



ตนน้ํา ผลิตลกูโค กลางน้ําและปลายน้ํา

ลําดับขั้นการผลิตโคเนื้อพันธุโคราชวากิวลําดับขั้นการผลิตโคเนื้อพันธุโคราชวากิว

ผสมพันธุแมโค
ดวยน้ําเชื้อพอโควากิว

ขุนโค อายุ 10-12 เดือน
นาน 18-20 เดือนดวยน้ําเชื้อพอโควากิว

เลี้ยงลูกตัวผูใหมีอายุ 10-12 เดือน
ใหมีน้ําหนักอยางนอย 300 กก.

นาน 18-20 เดือน
รวมโคอายุ 30-33 เดือน
ใหมีน้ําหนัก 750 กก.

สายเลือด 50% วากิว ไขมันแทรก 3-5
สายเลือด 75% วากิว ไขมันแทรก 4-6
สายเลือด 87.5% วากิว ไขมันแทรก 5-7

สายเลือด 50% วากิว ไขมันแทรก 3-5
สายเลือด 75% วากิว ไขมันแทรก 4-6
สายเลือด 87.5% วากิว ไขมันแทรก 5-7



การผลิตโคขุนคุณภาพเยี่ยมครบวงจร

สหกรณ์ผู้เลี�ยงโคพนัธ์ุโคราชวากวิ
สุรนารี จํากดั

- ทาํทะเบียนโคโดยฝังไมโครชิพ
- จัดหาปัจจัยการผลิต
- ตั�งโรงเชือดโค สมาชิกสหกรณ์ฯ

- ผลิตวัวเพื�อขุน

ธกส.ให้สินเชื�อ

- ตั�งโรงเชือดโค
- รับซื�อลูกโคและโคขุนราคาประกนั
  ทุกๆตัว

สมาชิกสหกรณ์ฯ
- ผลิตวัวเพื�อขุน
- ขุนวัว

ปศุสัตว์จังหวดั/อาํเภอ
- ผสมเทียม
- ทาํวัคซีน ควบคมุโรค

บริษัทจัดจําหน่ายเนื�อโค
- ผู้ลงทุนชาวญี�ปุ่ น-ไทย, 
  สหกรณ์ และ ธกส.



ผสมเทียมโคดวยน้ําเชื้อโควากิวพันธุแทเพื่อผลิตลูกโคเขาขุน

25,000

20,000

จํานวนโคผสมเทียม (ตัว)

แผนการผสมเทียม

2558                    2559                   2560                    2561                  2562

15,000

10,000

5,000

ป



ขุนโคปอนโรงเชือด

ตั้งโรงเชือดเกรดสงออกมูลคา 45 ลานบาท
12,000

10,000

8,000

โคเขาเชือด (ตวั)

7,500 ตัว

10,000 ตัว

12,500 ตัว

900 ล้านบาท

1,200 ล้านบาท

1,500 ล้านบาท

แผนการขุนและการเชือดโค

2562                    2563                   2564                    2565                  2566

8,000

6,000

4,000

2,000

ป

3,500 ตัว

5,000 ตัว

7,500 ตัว

420 ล้านบาท

600 ล้านบาท

900 ล้านบาท



แมพื้นฐานเปนโค แมพื้นฐานเปนโค 5050% % ชารโลเลยชารโลเลย--5050% % บราหบราหมันมัน--พื้นเมอืงพื้นเมอืง
                                                          5050% % แองกัสแองกัส--5050% % บราหบราหมันมัน--พื้นเมืองพื้นเมือง

ราคารับซื้อลูกโค

ราคาประกัน 140 บาท/กก. (200 กก.แรก)
น้ําหนักที่เกิน 200 ราคา 130 บาท/กก

แมพื้นฐานเปนโค แมพื้นฐานเปนโค 7575% % บราหบราหมัน กับโคพืน้เมืองมัน กับโคพืน้เมืองแมพื้นฐานเปนโค แมพื้นฐานเปนโค 7575% % บราหบราหมัน กับโคพืน้เมืองมัน กับโคพืน้เมือง
                                                          7575% % โคนมโคนม

ราคาประกัน 130 บาท/กก. (200 กก.แรก)
น้ําหนักที่เกิน 200 ราคา 120 บาท/กก

สหกรณ รับซื้อลูกโคทุกตัวของสมาชิกในราคาประกัน
เฉพาะที่ฝงไมโคเฉพาะที่ฝงไมโครชิพรชิพ  เทานั้นเทานั้น



ตนทุนการผลิตลูกวัวอายุ 12 เดือน

1. คาแรธาตุววั                                        200  บาท
2. คายาถายพยาธิแมและลูก                    200  บาท
3. คาอาหารเสริมแมววัหลังคลอด        5,000  บาท
4. คาอาหารลกูวัวหลังหยานม (5-12 เดือน)   4,900   บาท
5. คาหญาเนเปยปากชอง                               3,000   บาท5. คาหญาเนเปยปากชอง                               3,000   บาท
6. คาน้ํา-ไฟฟา                                                  300   บาท 
                                                       รวม     13,600   บาท 
ขายลูกวัวน้ําหนัก 350 กก.   
    200x130 = 26,000 บาท ; 150x120 = 18,000 บาท   รวม  44,000 บาท

กําไร 44,000-13,600 = 30,400 บาท ใชเวลา 22-23 เดือน                   



วิธีการขุนวัวโคราชวากิว 

อายุ 13-15 เดือน

                       88..0000 1313..0000 1717..0000
อาหารขน 14% โปรตีน         2 กก.              2 กก.               2 กก.
หญาเนเปยรปากชอง             7 กก.              7 กก.                  -หญาเนเปยรปากชอง             7 กก.              7 กก.                  -
ฟาง                                       <-------------- 3-4 กก. ------------->      
แรธาตุกอน <--------------- ตลอด --------------> 



วิธีการขุนวัวโคราชวากิว 

อายุ 16-18 เดือน

                       88..0000 1313..0000 1717..0000
อาหารขน 14% โปรตีน         2 กก.              2 กก.               3 กก.
หญาเนเปยรปากชอง             8 กก.              8 กก.                  -หญาเนเปยรปากชอง             8 กก.              8 กก.                  -
ฟาง                                       <-------------- 3-4 กก. ------------->      
แรธาตุกอน <--------------- ตลอด --------------> 



วิธีการขุนวัวโคราชวากิว 

อายุ 19-21 เดือน

                       88..0000 1313..0000 1717..0000
อาหารขน 12% โปรตีน       2.0 กก.          2.0 กก.            3.0 กก.
มันสบัตากแหง                     0.5 กก.          0.5 กก.            1.0 กก.มันสบัตากแหง                     0.5 กก.          0.5 กก.            1.0 กก.
ฟาง                                       <-------------- 2.5 กก. ------------->      
แรธาตุกอน <--------------- ตลอด --------------> 

ตั�งแต่อายุ 19 เดอืน งดหญ้าเขยีวทุกชนิด



วิธีการขุนวัวโคราชวากิว 

อายุ 22-24 เดือน

                       88..0000 1313..0000 1717..0000
อาหารขน 12% โปรตีน       2.0 กก.          2.0 กก.            3.0 กก.
มันสบัตากแหง                     1.0 กก.          1.0 กก.            1.0 กก.มันสบัตากแหง                     1.0 กก.          1.0 กก.            1.0 กก.
ฟาง                                       <-------------- 2.0 กก. ------------->      
แรธาตุกอน <--------------- ตลอด --------------> 

ตั�งแต่อายุ 19 เดอืน งดหญ้าเขยีวทุกชนิด

ตั�งแต่อายุ 22 เดอืน ให้กากนํ�าตาลใส่อ่างให้เลยีกนิ



วิธีการขุนวัวโคราชวากิว 

อายุ 25-26 เดือน

                       88..0000 1313..0000 1717..0000
อาหารขน 12% โปรตีน        2.5 กก.            2.5 กก.          3.0 กก.
มันสบัตากแหง                     1.0 กก.          1.0 กก.            2.0 กก.มันสบัตากแหง                     1.0 กก.          1.0 กก.            2.0 กก.
ฟาง                                       <-------------- 1.5 กก. ------------->      
แรธาตุกอน <--------------- ตลอด --------------> 

ตั�งแต่อายุ 19 เดอืน งดหญ้าเขยีวทุกชนิด

ตั�งแต่อายุ 22 เดอืน ให้กากนํ�าตาลใส่อ่างให้เลยีกนิ



วิธีการขุนวัวโคราชวากิว 

อายุ 27-28 เดือน

                       88..0000 1313..0000 1717..0000
อาหารขน 12% โปรตีน        2.5 กก.          2.5 กก.          3.0 กก.
มันสบัตากแหง                     1.5 กก.          1.5 กก.            2.0 กก.มันสบัตากแหง                     1.5 กก.          1.5 กก.            2.0 กก.
ฟาง                                       <-------------- 1.0 กก. ------------->      
แรธาตุกอน <--------------- ตลอด --------------> 

ตั�งแต่อายุ 19 เดอืน งดหญ้าเขยีวทุกชนิด

ตั�งแต่อายุ 22 เดอืน ให้กากนํ�าตาลใส่อ่างให้เลยีกนิ



วิธีการขุนวัวโคราชวากิว 

อายุ 29-36 เดือน

                       88..0000 1313..0000 1717..0000
อาหารขน 12% โปรตีน        2.5 กก.           2.5 กก.          3.0 กก.
มันสบัตากแหง                     2.0 กก.          2.0 กก.            3.0 กก.มันสบัตากแหง                     2.0 กก.          2.0 กก.            3.0 กก.
ฟาง                                       <-------------- 1.0 กก. ------------->      
แรธาตุกอน <--------------- ตลอด --------------> 

ตั�งแต่อายุ 19 เดอืน งดหญ้าเขยีวทุกชนิด
ตั�งแต่อายุ 22 เดอืน ให้กากนํ�าตาลใส่อ่างให้เลยีกนิ
ถ้าววักนิอาหารหมด ให้เสริมมนัสับตากแห้ง



ตนทุนการขุนวัวโคราชวากิว

1. คาวัวตัวผูอายุ 1 ป  น้ําหนัก 300 กก =     42,000 บาท
2. คาอาหารขุนวัวอายุ 12-18 เดือน (6 เดือน x 1,500 บาท)    =       9,000 บาท
3. คาอาหารขุนวัวอายุ 19-28 เดือน (10 เดือน x 1,800 บาท)  =     18,000 บาท
4. คาอาหารขุนวัวอายุ 29-36 เดือน (8 เดือน x 2,000 บาท)    =     16,000 บาท
5. คาน้ํา-ไฟ-แรงงาน-ยา-แรธาตุ =       3,000 บาท
                                                                                 รวม =     88,000 บาท

ราคาขายวัวโคราชวากิว

วัวขุนเสร็จน้ําหนักมีชีวิต 700 กก ไดน้ําหนักซาก 60% =     420 กิโลกรัม
ถามีไขมันแทรก 5 ไดราคา 400 บาท/กก. =    168,000  บาท
ถามีไขมันแทรก 4 ไดราคา 350 บาท/กก. =    147,000  บาท
ถามีไขมันแทรก 3 ไดราคา 250 บาท/กก. =    105,000  บาท

ไขมนัแทรก 4 ได้กําไร (147,000 – 88,000)  =   59,000 บาท

ไขมนัแทรก 3 ได้กําไร (105,000 – 88,000)  =   17,000 บาท

ไขมนัแทรก 5 ได้กําไร (168,000 – 88,000)  =   80,000 บาท

ใชเวลา
23-24 เดือน



ตองมีฝมือในการขุน เปนงานประณีต

ขุนแลวไดน้ําหนักปลายทางนอย ไดเงินนอย
ขุนแลวไขมันแทรกต่ํา ไดเงินนอยขุนแลวไขมันแทรกต่ํา ไดเงินนอย



ตนทุนการผลิตลูกวัวอายุ 12 เดือน

1. คาแรธาตุววั                                        200  บาท
2. คายาถายพยาธิแมและลูก                    200  บาท
3. คาอาหารเสริมแมววัหลังคลอด        5,000  บาท
4. คาอาหารลกูวัวหลังหยานม (5-12 เดือน)   4,900   บาท
5. คาหญาเนเปยปากชอง                               3,000   บาท5. คาหญาเนเปยปากชอง                               3,000   บาท
6. คาน้ํา-ไฟฟา                                                  300   บาท 
                                                       รวม     13,600   บาท 
ขายลูกวัวน้ําหนัก 350 กก.   
    200x130 = 26,000 บาท ; 150x120 = 18,000 บาท   รวม  44,000 บาท

กําไร 44,000-13,600 = 30,400 บาท ใชเวลา 22-23 เดือน                   



ขายเนื้อในราคาประกัน ตามเกรดไขมันแทรก

ไขมนัแทรก 2 ราคา 200 บาท/กก

ไขมนัแทรก 3 ราคา 250 บาท/กก



ไขมนัแทรก 4 ราคา 350 บาท/กก

ขายเนื้อในราคาประกัน ตามเกรดไขมันแทรก

ไขมนัแทรก 5 ราคา 400 บาท/กก



สหกรณโคพนัธุโคราชวากิว จะตั้งโรงเชือดมาตรฐาน
มูลคา 25 ลานบาท



พวกเราจะรวมมอืกันอยางไร

ตัง้สหกรณ : สมาชกิทุกคนเปนเจาของ
และรวมกนับรหิาร ไดเงนิปนผลกาํไรจากหุน

เราตองรวมมอืกนัแบบครบวงจร

ตัง้โรงผลติอาหารขน

ตัง้โรงเชอืด ทีม่สีขุอนามัยสงู

มหีองบมซาก มกีารตดัแตงตามมาตรฐาน

การตลาดตองดเียีย่ม ตองรวมกนัสรางตลาด



สหกรณจะขายเนือ้ใหใคร ?

โรงแรมชัน้หนึง่ 1,000 โรงแรม

ภตัตาคารญีปุ่น 2,000 แหง

ซุปเปอรมาเกต็ 200 แหง

ครวัการบนิไทย และ สายการบนิอืน่ๆ

รานสเตก 2,000 ราน

ซุปเปอรมาเกต็ 200 แหง

สงขาย   จีน  มาเลเซยี   เวยีดนาม

ฟลปิปนส  อนิโดนเีซีย  ตะวนัออกกลาง

ทีไ่หนมคีนญี่ปุน ทีน่ัน่ตองการเนือ้ววัดเียีย่ม



ทุกคนอยากไดกําไรมากๆจากการเลี้ยงวัว

ทุกคนตองทําแบบมืออาชีพจึงจะสําเร็จ

ทุคนตองมีระเบียบวินัย ทําแบบปราณีต

ทุกอยางไมมีการเรียนลัด ตองทําตามขั้นตอน

ทุคนตองมีระเบียบวินัย ทําแบบปราณีต



รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
Line ID: Rangsun-cnLine ID: Rangsun-cn
Email: rangsun@g.sut.ac.th

โทร. 081-470 6393



วัวโคราชวากิว เนื�อววัโคราชวากวิไขมันแทรก 4



9 สรางระบบอํานวย
ความสะดวกการขนสง

โคที่กกัโรคถูกตอง
ใหผานดานตรวจโค

อยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว



10
ภาครัฐใหการสงเสริม

การสงออกเนื้อวัว
สายพันธุวากิว

ไปขายตางประเทศ ไปขายตางประเทศ 

กฎหมายการคาระหวางประเทศ 
ลดขั้นตอนการตรวจมาตรฐานตางๆ 

ซึ่งบางครัง้เปนกฎระเบียบที่เปนการกีดกันทางการคา 

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณชิย 
หรือ กระทรวงตางประเทศ 







ตนทุนการขุนโคพันธุโคราชวากิว

1. คาโคตัวผูอายุ 1 ป  น้ําหนัก 300 กก =     32,000 บาท
2. คาอาหารขุนโคอายุ 12-18 เดือน (6 เดือน x 1,500 บาท) =       9,000 บาท
3. คาอาหารขุนโคอายุ 19-25 เดือน (6 เดือน x 1,800 บาท) =     10,800 บาท
4. คาอาหารขุนโคอายุ 25-30 เดือน (6 เดือน x 2,000 บาท) =     12,000 บาท
5. คาน้ํา-ไฟ-แรงงาน-ยา-แรธาตุ =       5,000 บาท
                                                                                 รวม =     63,800 บาท

ราคาขายโคพนัธุโคราชวากวิราคาขายโคพนัธุโคราชวากวิ

โคขุนเสร็จน้ําหนักมีชีวิต 700 กก ไดน้ําหนักซาก 60% =     420 กิโลกรัม
ถามีไขมันแทรก 4 ไดราคา 350 บาท/กก. =    147,000  บาท
ถามีไขมันแทรก 3 ไดราคา 250 บาท/กก =    105,000  บาท

ไขมันแทรก 4 ได้กาํไร 147,000 – 63,800  =   83,200 บาท

ไขมันแทรก 3 ได้กาํไร 105,000 – 63,800  =   41,200 บาท





ยุทธศาสตร

ปรับปรุงพันธุโค
ใหมีไขมันแทรก

ระดับคา BMS = 4-6
ใหได 300,000 ตัว

ภายใน 10 ป

ตั้งโรงเชือดโค

ภาครัฐมีนโยบาย
ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา

เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ
สายพันธุดีเยี่ยม

สงเสริมการจัดตั้ง

สรางระบบสืบยอนกลับ
การเลี้ยงโคเน้ือ
สายพันธุดีเย่ียม

ทุกๆแหง

ยุทธศาสตรการผลิตโคเพื่อลดการนําเขาเนื้อโคคุณภาพดีเยี่ยมยุทธศาสตรการผลิตโคเพื่อลดการนําเขาเนื้อโคคุณภาพดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร
ลดการนําเขาเนือ้โค

คุณภาพดีเยี่ยม

ตั้งโรงเชือดโค
ใหไดมาตรฐาน

เทียบเทาออสเตรเลีย
และ ญี่ปุน 5 โรง

ภาครัฐเขมงวด
เรื่องโรคติดตอและ

สุขอนามัยโคทั้งประเทศ
และประชาสัมพันธ

ตอเนื่อง

ภาครัฐตองทําวิจัย
เพื่อพฒันาโคเนื้อ

ที่ใหเน้ือคณุภาพดีเยี่ยม
อยางถึงลูกถึงคน

สงเสริมการจัดตั้ง
สหกรณเลีย้งโคเนื้อ
พันธุดีเยี่ยมใหได
อยางนอย 10 แหง

ภายใน 3 ป

สรางระบบอํานวย
ความสะดวกการขนสง

โคที่กักโรคถูกตอง
ใหผานดานตรวจโค

อยางรวดเร็ว



ตําแหน่งปล่อยนํ�าเชื�อ

เมอืกตกไข่



1. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั พืน้เมอืง (เลอืดบราหมนั 75%)
2. โคนมลูกผสม มีเลือดโคนม 75%
3. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั ชาโลเลย
4. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั แองกัส

แมโคพื้นฐาน ที่จะนํามาผสมกับน้ําเชื้อโควากวิ

4. โคลูกผสมระหวาง บราหมนั กบั แองกัส

แมโคที่มีเลอืดโคอินดบูราซิล ใชไมไดแมโคที่มีเลอืดโคอินดบูราซิล ใชไมได



การผสมเทียมโคการผสมเทียมโค

ชั�วโมง   0                         6                        12                       18                       24           30

เริ�มยนืนิ�ง ช่วงที�ผสมเทยีมติดดทีี�สุด ตกไข่

ช่วงเวลาที�เหมาะสมในการผสมเทยีม



ตําแหน่งปล่อยนํ�าเชื�อ

เมอืกตกไข่



หลงัจากผสมเทยีม 21 วนั โคไม่แสดงอาการเป็นสัด หมายถึงผ่านรอบแรก
หลงัจากผสมเทยีม 42 วนั โคไม่แสดงอาการเป็นสัด หมายถึงผ่านรอบสอง
หลงัผสมเทยีม 60-70 วนั ล้วงตรวจการตั�งท้อง

การตรวจการตั�งท้องโคการตรวจการตั�งท้องโค

มดลูกโคท้อง 60 วนั



โคคลอดลูก
โคตั้งทอง 275-285 วัน



จดทะเบียนสหกรณ ตั้งโรงเชือดมาตรฐาน 
ทําตลาด พอโคใหม 3 ตัว เกิดจากยายฝากตัวออน2555

2558
ลูกโค รุนที่ 3 เกิด
สงขายตางประเทศ 

แผนยุทธศาสตรการผลิตโคเนื้อพันธุโคราชวากิว

   แผน       ผล    

ทําได  จดทะเบียนสหกรณ
           ลูกโค รุนที่ 2 เกิด

ยังทําไมได  ตั้งโรงเชือดมาตรฐาน

2551 ผลิตน้ําเชื้อโกโบริ พอโคพันธุวากิว

ลูกโค รุนที่ 1 เกิด 

ทําตลาด พอโคใหม 3 ตัว เกิดจากยายฝากตัวออน
ลูกโค รุนที่ 2 เกิด

พอโคใหม 3 ตัว เกิดจากยายฝากตัวออน

2552

2553

ทําได

ทําได

ทําได

           ลูกโค รุนที่ 2 เกิด
           พอโคใหม 3 ตัวเกิด



การสมคัรสมาชิกสหกรณ์การสมคัรสมาชิกสหกรณ์

1. กรอกใบสมคัร ได้ที�งานนี�ที�หน้าห้อง 
                และที�เต้นท์โคพนัธ์ุโคราชวากวิหน้าสนามประกวดโค
2. ชําระค่าสมาชิกแรกเข้า 100 บาท
    ชําระค่าหุ้นๆละ 10 บาท ขั�นตํ�า 50 หุ้น = 500 บาท    ชําระค่าหุ้นๆละ 10 บาท ขั�นตํ�า 50 หุ้น = 500 บาท
               รวมชําระ 600 บาท



โกโบริ ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของไทยดมีาก
เลี้ยงดูในคอกปกติ ไมมกีารเปดพัดลม หรือติดแอรให

ไมเคยปวย มีสุขภาพรางกายแข็งแรงดมีาก
ไมมีอาการหอบใหเห็นแมวาจะมีอากาศรอนอบอาว
แสดงวาลกูของโกโบริ ที่เกิดจากการผสมเทียมกับโคแสดงวาลกูของโกโบริ ที่เกิดจากการผสมเทียมกับโค

ในบานเราจะไมมปีญหาเรื่องการปรับตัวอีก 


