
การสรา้งมลูคา่เพิม่ผลผลติปศสุตัว ์
ดว้ยเทคโนโลยกีารแปรรปูอาหาร

พมิพจ์ันทร ์หวลอารมณ์

นักวิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ านาญการ

ศูนยว์ิจัยและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสัตวป์ทุมธานี กองผลิตภณัฑป์ศุสัตว์

กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หัวข้อการบรรยาย

• สถานการณ์ตลาดปศุสัตว์และผลติภณัฑ์ของประเทศไทย
• การสร้างมูลค่าเพิม่ให้สินค้าปศุสัตว์
• แนวคดิในการการแปรรูปเน้ือโค เน้ือสุกร
•แนะน ากองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์
• โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จงัหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ



สถานการณ์ตลาดปศุสตัวแ์ละผลิตภณัฑ์
ของประเทศไทย



Credit : ผชช.บุญยงั สรวงท่าไม้

1 ลา้นตวั

สถานการณ์โลก  ปี 2559 ทัว่โลกผลิตโคเน้ือได ้998 ลา้นตวั เพิ่มข้ึน 2.03 %  
ประเทศผูผ้ลิตเน้ือโครายใหญ่ไดแ้ก่ India (303 ลา้นตวั), Brazil (226 ลา้นตวั), China (100 ลา้นตวั), 
EU (90 ลา้นตวั), USA (20 ลา้นตวั)

ปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรโคเน้ือ 4,876,228 ตวั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 19.38 %
เป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริม โครงการต่าง ๆ และการหา้มฆ่าและส่งออกโคเพศเมีย

ปี 2560 มีปริมาณการผลิตโคเน้ือ 1.11 ลา้นตวั เพิ่มข้ึน 1.10 % เป็นผลมาจากฐานแม่เพิ่มข้ึน

ราคาโคเน้ือมีชีวติ  ปี 2560 เฉล่ีย 110 บาท/กก. ราคา ณ เดือน ก.พ. 2561 เฉล่ีย 91.94 บาท/กก.

ปริมาณการผลิตโคเน้ือในประเทศไทยไม่พอกบัความตอ้งการของตลาดส่งออก  จึงตอ้งมีการน าเขา้จาก 
Myanmar เพื่อส่งออกไปยงั Laos และ Malaysia

ปี 2559 น าเขา้โคมีชีวติ 100,544 ตวั ส่งออกโคมีชีวติ 162,588 ตวั

น าเขา้โคเน้ือจาก Myanmar 99.9 % ราคาเฉล่ีย 28,000 บาท/ตวั     
ส่งออกไป Laos 75.62 % ราคาเฉล่ีย 43,000 บาท/ตวั 

การน าเขา้เน้ือโค  ปี 2559 น าเขา้เน้ือโค 9,139 ตนั (45,700 ตวั)  ส่งออก 1,582 ตนั (8,000 ตวั)
ส่วนใหญ่มาจาก Australia เพื่อบริโภคและเป็นวตัถุดิบแปรรูปส่งออก



สถานการณ์โคเน้ือ ปี 2560
ข้อจ ากดั

โรคระบาดโดยเฉพาะ FMD มีอยา่งต่อเน่ือง

ฟาร์มผลิตในลกัษณะ Smart Farmer ยงัมีนอ้ย ท าใหไ้ม่สามารถวางแผนการผลิตได ้และผลผลิตไม่สม ่าเสมอ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตน้ทุนสูงเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีน าเขา้

มีการลกัลอบใชส้ารเร่งเน้ือแดง

โอกาส

ผลิตทดแทนการน าเขา้ปีละ  100,544 + 45,700 ตวั

เพิ่มปริมาณการส่งออกโคมีชีวติ

เพิ่มปริมาณการส่งเน้ือโคแช่เยน็แช่แขง็ หรือ เน้ือโคแปรรูป

ผลิตเน้ือจากโคนมตวัผู ้

Credit : ผชช.บุญยงั สรวงท่าไม้



Credit : ผชช.บุญยงั สรวงท่าไม้

สถานการณ์โลก  ปี 2559 USDA ประมาณการผลผลิตน ้านมของโลก 502.82 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2558 
1.7 %  ประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญัไดแ้ก่ EU 30.33 %, USA 19.56 %, India 14.32 %, China 7.61, Brazil 7 %

ประเทศไทย ปี 2560 มีแม่โครีดนม 245,000 ตวั เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีแม่โครีดนม 243,000 ตวั

การผลิตน ้านมดิบในปี 2560 ประมาณการท่ี 1,193,590 ตนั MOU รับซ้ือนมระหวา่งผูเ้ล้ียงและ
ผูป้ระกอบการ ปี 2560 3,328 ตนั/วนั หรือ ประมาณ 1,214,790 ตนั/ปี คิดเป็นมูลค่า 21,866 ลา้นบาท

ปริมาณน ้านมดิบปี 2560 สูงกวา่ปี 2559 เน่ืองจากเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพการผลิตดา้นอาหารและการ
จดัการฟาร์ม  แม่โคนมใหน้มปริมาณมากข้ึน มีการคดัท้ิงแม่โคใหน้มนอ้ยและสุขภาพไม่ดีออกจากฟาร์ม 

การตลาด  ผลผลิตน ้านมดิบเกือบทั้งหมดทั้งหมดเขา้สู่อุตสาหกรรมแปรรูปนมพานิชย ์นมโรงเรียน และ
ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ (UHT, Pasteurize)

เกษตรกรขายน ้านมดิบไดร้าคาท่ีสูงข้ึนตามคุณภาพ โดยเพิ่มจากปี 2559 ราคา 17.87 เป็น 18.00 บาท/กก.

ตน้ทุนการผลิตในไตรมาส 3/59 เฉล่ีย 15.20 บาท/กก. ไตรมาส 4/59 เฉล่ีย 14.74 บาท/กก

ปี 2559 มีการน าเขา้นมผงขาดมนัเนย 58,350 ตนั น าไปผลิตนมเปร้ียว 35 %, นมขน้หวาน 19 %, อ่ืนๆ 46 %

นมผงขาดมนัเนย 58,350 ตนั  คิดเป็นน ้านมดิบได ้580,000,000 กก.   คิดกลบัไปเป็นแม่รีดได ้ 145,000 ตวั 



สถานการณ์โคนม ปี 2560
ขอ้จ ากดั

1. ตน้ทุนการผลิตน ้านมของเกษตรกรสูง

2. ปริมาณผลผลิตน ้านมยงัต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑน์ม 

3. มีปัญหาเร่ืองคุณภาพน ้านม (Total solid ต ่ากวา่ 12.25 %) และความสะอาดของน ้านม (Somatic Cell 
Count มากกวา่ 550,000 เซลล/์ลบ.ซม.

4. โรคระบาดโดยเฉพาะ FMD มีอยา่งต่อเน่ือง

5. รูปแบบการบริโภคเกือบ 100 % เป็นนมหรือโยเกิร์ตพร้อมด่ืม

โอกาส

1. ผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ 145,000 ตวั

2. ปริมาณการบริโภคครีม  เนย  ชีส ของตลาดภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน และมีการน าเขา้จ  านวนมาก

Credit : ผชช.บุญยงั สรวงท่าไม้



Credit : ผชช.บุญยงั สรวงท่าไม้

สถานการณ์โลก  USDA คาดวา่ปี 2560 การผลิตเน้ือสุกรโลกมีปริมาณรวม 110.73 ลา้นตนั 

China ผลิตเน้ือสุกรได ้52.75 ลา้นตนั แต่ไม่พอกบัความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ
EU ผลิตเน้ือสุกรได ้23.45 ลา้นตนั,  USA ผลิตเน้ือสุกรได ้11.85 ลา้นตนั

ประเทศผูส่้งออกเน้ือสุกรท่ีส าคญัของโลกคือ EU 3.3 ลา้นตนั/ปี,  USA 2.6 ลา้นตนั/ปี, 2 แหล่งรวมกนั
มีปริมาณกวา่ 67 % ของโลก  รองลงมา Canada 1.3 ลา้นตนั/ปี

ประเทศไทย ปี 2560 มีสุกร 10,191,784 ตวั เพิ่มข้ึน 10.40 % จากปี 2559  
โดยในจ านวนน้ีแบ่งเป็น สุกรพนัธุ์ 935,046 ตวั  สุกรขนุ 8,605,766 ตวั และสุกรพื้นเมือง 650,972 ตวั

ผลผลิตสุกรปี 2560 คือ 18.53 ลา้นตวั, มูลค่า 138,975 ลา้นบาท

ผลผลิตสุกร 94 % หรือ 17.41 ลา้นตวั ใชบ้ริโภคภายในประเทศ และส่งออกสุกรมีชีวติอีก 1 ลา้นตวั คิด
เป็น 5.4 % และส่งออกในรูปเน้ือสุกร (แปรรูปและแช่เยน็แช่แขง็) 5 % คิดเป็น 92,650 ตวั

ราคาสุกรมีชีวติ ปี 2560 เฉล่ีย 66.54 บาท/กก.  ตน้ทุนการผลิตในไตรมาส 2/2560 เฉล่ีย 65.94
ราคาสุกร ณ วนัท่ี 22 ก.พ. 2561 เฉล่ีย 48.40 บาท/กก. ภาคตะวนัตก 45 / ภาคเหนือ 54 / ภาคอีสาน 47

ปี 2559 ประเทศไทยน าเขา้  เน้ือสุกร 1,309 ตนั,  ส่วนท่ีบริโภคไดแ้ละหนงั 102,756 ตนั,  ผลิตภณัฑเ์น้ือ
สุกร 105 ตนั



สถานการณ์สุกร ปี 2560
ข้อจ ากดั

1. โรคระบาดโดยเฉพาะ FMD มีอยา่งต่อเน่ือง

2. ตน้ทุนการผลิตสูงเม่ือเทียบกบัประเทศผูส่้งออกเน้ือสุกร

3. การส่งออกเน้ือสุกรและเน้ือสุกรแปรรูปไปต่างประเทศค่อนขา้งจ ากดัเน่ืองจากปัญหาโรค FMD

4. มีการลกัลอบใชส้ารเร่งเน้ือแดง

5. ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ 95 % และส่งออกเพียง 5 % แต่น าเขา้เคร่ืองในจ านวนเพิม่ข้ึน

โอกาส

1. เพิ่มการส่งออกสินคา้ประเภทแปรรูป และใชเ้คร่ืองในทดแทนการน าเขา้  โดยการเจรจาขยายโควตา้    
เน้ือสุกรปรุงสุกประเทศคู่คา้เดิม และหาคู่คา้ประเภทเน้ือสุกรและสินคา้แปรรูปใหม้ากข้ึน  

2. โอกาสท่ีอยูใ่กลก้บัชายแดนจีนท่ีเป็นตลาดใหญ่

Credit : ผชช.บุญยงั สรวงท่าไม้



การสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้ปศุสตัว์



ท าไมตอ้งท าผลติภณัฑ ์?

1. เพือ่เป็นการถนอมอาหารและยดือายกุารเก็บรกัษา

2. เพือ่ใหเ้กดิผลติภณัฑใ์หมท่ีม่คีวามหลากลาย 
เพิม่ทางเลอืกใหแ้กผู่บ้รโิภค

3. เพือ่เพิม่มลูคา่ใหก้บัวตัถดุบิ 
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การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหเ้นือ้สตัว ์

12

การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือกระบวนการผลิตสินคา้ ซ่ึงท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึน    
ในแต่ละขั้นตอน หรือบริการท่ีเพิ่มเติมแก่ลูกคา้ ท าใหต้ั้งราคาไดสู้งข้ึน     
และผูบ้ริโภคพอใจในระดบัราคานั้น หรือท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ทางใจ          
ท่ีเป็นนามธรรม เช่น การติดตั้ง การบริการ การรับประกนั



มนัส ำปะหลงั มนัเสน้ มนัอดัเม็ด แปง้มนั

การสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยกระบวนการผลติ

ต้นทุน/มูลค่า



สกุรขนุมีชีวิต ซำกสกุร เนือ้สกุรตดัแตง่ ผลติภณัฑเ์นือ้สกุร

การสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยกระบวนการผลติ

ต้นทุน/มูลค่า



น ำ้นมดิบ นมพำสเจอไรสบ์รรจขุวด เนยแข็ง

การสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยกระบวนการผลติ

ต้นทุน/มูลค่า



ไข่เคม็
การสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยกระบวนการผลติ

ไข่เคม็สมนุไพร

ต้นทุน/มูลค่า

ไข่เคม็ดินสอพองเสรมิไอโอดีน



การสร้างมูลคา่เพิม่ด้วยการบรกิาร

ต้นทุน/มูลค่า



การสร้างมูลคา่เพิม่ด้วยการบรกิาร



การสร้างมูลคา่เพิม่ด้วยการบรกิาร

ลมโชยบำรเ์บอร์ บำรเ์บอรต์ิดแอร์ บำรเ์บอร.์.?..

ต้นทุน/มูลค่า



การสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยการบริการ



การสร้างคุณค่า (Value creation) คือการใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรียบ   
ของประเทศ อนัเกิดจากทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประวติัศาสตร์      
มาสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้ และบริการ

การสร้างคุณค่าให้แก่สินค้า (Value creation)

• Value Creation Economy คือกระบวนการสร้างสรรคใ์ส่คุณค่าลงไปใน
สินคา้และบริการ มีผลดีกวา่ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้
จ านวนมาก ๆ
• Value creation ท าใหเ้กิดสินคา้และบริการท่ียากต่อการลอกเลียนแบบ    
เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอยูเ่ฉพาะในธรรมชาตินั้น ๆ  หรือภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนั      
มานาน หรือเป็นเทคโนโลยเีฉพาะท่ีไม่มีใครท าได ้ ท าใหเ้กิดสินคา้ท่ีมีคุณค่า 
สร้างราคาใหสู้งได ้ไม่มีใครสามารถแข่งขนัหรือตดัราคาได้



Value creation

“แชมเปญ” เป็นอ าเภอหน่ึงในประเทศฝร่ังเศส มีความไดเ้ปรียบเชิงท่ีตั้ง ท่ีดวงอาทิตยส่์อง
แสงลงมายงัภูเขาปริมาณและความเขม้ของแสงแดดดีท่ีสุดส าหรับปลูกองุ่น ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
ผลิตแชมเปญและไวน์ท่ีไดร้สชาติดีท่ีสุดในโลก ส่งผลท าใหเ้กิด “แชมเปญ” ท่ีกระบวนการ
ผลิตแชมเปญจากสถานท่ีอ่ืนๆ ไม่สามารถมีรสชาติเทียบเท่าและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้



ปลา Sturgeons ชนิดหน่ึงในทะเล Caspian ประเทศอิหร่าน หากมวัแต่นอนมองกไ็ม่รู้วา่
ไข่ของปลาชนิดน้ีสีด า จึงเกิดงานวจิยัท่ีพฒันาข้ึนมาในประเทศอิหร่าน คือ งานวิจยัเร่ือง 
ไข่ปลาคาร์เวยี (Caviar) ท่ีราคาแพงมากๆ

Value creation



Tofu-kun and Tofu jerky
ถั่วเหลืองของโทคะจิน ามาผลติเต้าหู้ น าไปตากแดด หมกัซอส รมควนัด้วยไม้จากต้นซากรุะ

Value creation



Nama Pasta (นามาพาสต้า)
ผลิตจากข้าวสาลีที่ปลูกในเขตโทคะจิ 100%

Value creation









Grass Fed Milk Bed Time Milk

Value creation สินค้าปศุสตัว์

Organic Milk และ Bed Time Milk
ควำมเฉพำะของระบบกำรผลิตและเทคโนโลยี



ไขเ่คม็ไชยำ
ควำมเฉพำะของแหลง่ผลิตไขท่ี่มีไขแ่ดงและมนักวำ่ท่ีอื่น

Value creation สินค้าปศุสตัว์



นม Lactose 0 %
ควำมเฉพำะเทคโนโลยีกำรผลิต

Value creation สินค้าปศุสตัว์



ไก่ฮ่องสอน
ควำมเฉพำะของพนัธุกรรมและแหลง่ผลิต

Value creation สินค้าปศุสตัว์



ไก่ด  ำดอยแม่สลอง
ควำมเฉพำะของพนัธุกรรมและแหลง่ผลิต

Value creation สินค้าปศุสตัว์



ผำ้ทอขนแกะแมฮ่่องสอน
ควำมเฉพำะแหลง่ผลิตและวฒันธรรมของชนเผ่ำ

Value creation สินค้าปศุสตัว์



เป็ดอีเ้หลียงหมจิูนหวั
ควำมเฉพำะของพนัธุกรรมและแหลง่ผลิต



เรำสำมำรถหำจดุท่ี
จะสรำ้งมลูค่ำใหแ้ก่
สินคำ้ปศสุตัวข์องเรำ
ไดอ้ยำ่งไรบำ้ง

Value creation 
ในขัน้วตัถดุิบ
- พนัธุเ์ฉพำะ
- แหลง่ผลิตเฉพำะ
- วิธีกำรผลิตเฉพำะ

Value creation 
ในขัน้แปรรูป
- สว่นผสมพิเศษ
- วิธีกำรผลิตเฉพำะ
- กำรผลิตตำม
วฒันธรรม

Value creation 
แหลง่จ ำหน่ำย
- จ ำหน่ำยเฉพำะท่ี
- กำรปรุงโดยเชฟเฉพำะ
- จ ำหน่ำยในบำงฤด ู
เวลำ



การใชค้วามรอ้น

การใชค้วามเย็น

การท าแหง้

การรมควนั

การหมกัเกลอื

การท าใหเ้กดิกรด
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พาสเจอรไ์รส ์
(Pasteurization)

สเตอรร์ไิรส ์
(Sterilization) 

อณุหภูม ิ55-75 
๐
C อณุหภูม ิ> 100 

๐
C
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การแชเ่ย็น 
(Chilling)

การแชแ่ข็ง 
(Freezing)

อณุหภูม ิ0-4 
๐
C

อณุหภูม ิ-20
๐
C 

หรอื -40
๐
C 
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ท าลายจลุนิทรยี ์

ท าใหผ้ลติภณัฑม์สีสีวย

ท าใหผ้ลติภณัฑม์กีลิน่หอมของ
ควนั

1

2

3
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เครือ่งเทศ

44



เคร ือ่งจกัร

45



เกดิจากสาเหตสุ าคญั 2 ประการ คอื
1. จลุนิทรยี ์

- การปนเป้ือนของวตัถดุบิ
- กระบวนการผลติไม่สะอาด

2. ปฏกิิรยิาเคม ี 
- การเกดิกลิน่หนื

46



ระดบั A หรอื Premium
ระดบั B คณุภาพปานกลาง

แป้ง หนงั ไขมนั 10-20%
ระดบั C คณุภาพต า่ทีสุ่ด

47



1.  วตัถดุบิ  (Direct Material)

2.  แรงงาน  (Direct Labor)

3.  ปัจจยัการผลติ  (Manufacturing Overhead)

48



1. ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost)
- ค่าน ้าประปา - ค่าซอ่มแซมเครือ่งจกัร
- ค่าไฟฟ้า - ค่าภาชนะบรรจุ
- ค่าโทรศพัท ์ - ค่าภาษมูีลค่าเพิม่
- ค่าวสัดุส านกังาน

2. ตน้ทุนคงที ่ (Fix Cost)
- ค่าแรงงานทางออ้มในสว่นการบรหิาร
หรอืส านกังาน
- ค่าเสือ่มราคาของเครือ่งจกัร
- ค่าโฆษณา
- ค่าทีด่นิ , สิง่ก่อสรา้ง
- ค่าดอกเบีย้เงินกู ้

49





http://marketeer.co.th/archives/127048ยูบีเอม็ เอเชีย



สินค้าทีส่ดใหม่ มาจากธรรมชาตทิีไ่ม่ปรุงแต่ง

น าส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติมาใช้

http://marketeer.co.th/archives/127048



ความเป็น Local ส่ือสารได้ถงึเร่ืองราว ความสดใหม่ 
คุณภาพ ความสะอาด และความเป็นธุรกจิขนาดเลก็

ผลติและจ าหน่ายในช่วงเวลาและปริมาณทีจ่ ากดั 
เพ่ือน าเสนอความพเิศษและพรีเมีย่ม

http://marketeer.co.th/archives/127048



ความโปร่งใส จริงใจกบัผู้บริโภค

http://marketeer.co.th/archives/127048



ทานอาหารให้เป็นยา อย่าทานยาเป็นอาหาร

http://marketeer.co.th/archives/127048



สารให้ความหวานจากธรรมชาติหลากหลาย

http://marketeer.co.th/archives/127048



เมลด็ธัญพืช น ามาซ่ึงรสชาติ สัมผสั 
ของธรรมชาติที่หลายหลาย 

ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและมโีปรตนีสูง

http://marketeer.co.th/archives/127048



สุขภาพทีล่งตวั

อาหารทีด่ต่ีอสุขภาพอย่างยืดหยุ่น

http://marketeer.co.th/archives/127048

(อาหารส าหรับคนเพาะกาย  คนเป็นเบาหวาน ผู้สูงอายุ) 



บรรจุภณัฑ์ทีส่ามารถบอกวนัหมดอายุ 
หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับรับประทาน

โดยการเปลีย่นสี เปลีย่นรูป

http://marketeer.co.th/archives/127048



❑ ผลกระทบตอ่สภาพภมูอิากาศ
❑ ผลกระทบตอ่สขุภาพ
❑ ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

แนวโนม้แหลง่โปรตนีในอนาคต
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เทรนดธ์ุรกจิ

อาหารและเครือ่งดืม่

2021
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1. ธุรกจิ Delivery
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2. Meal Kits
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3. ความโปรง่ใสของผลติภณัฑ ์

64



4. สนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

65



5. ลดปรมิาณหวาน มนั เค็ม

66



6. อาหารทีม่โีปรตนีสงู

67



7. ธรุกจิ Coffee Stand

68



8. เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ

69



แนวคดิในการแปรรูปเน้ือโค





การแบ่งสัดส่วนของเน้ือโคตามความนุ่ม
1. เน้ือส่วนทีนุ่่มทีสุ่ด
เหมาะส าหรับท าสเตก็

2. เน้ือส่วนทีนุ่่มปานกลาง
เน้ือบางส่วนยงัพอท าสเตก็ได ้ 
เหมาะส าหรับท าเน้ืออบ และผลิตภณัฑ์

ท่ีคงรูปเน้ือเดิม
3. เน้ือส่วนทีนุ่่มน้อย
เหมาะส าหรับท าเน้ือตุ๋น และผลิตภณัฑ์

ประเภทลดขนาดแลว้ข้ึนรูปใหม่ 



1. เน้ือส่วนทีนุ่่มทีสุ่ด ไดแ้ก่ สนันอกส่วนอก (Rib) และสนันอกส่วนทอ้ง (Loin)
เหมาะส าหรับท าสเตก็ เน่ืองจากนุ่มและมีไขมนัแทรกอยูม่ากกวา่ส่วนอ่ืนๆ 



2. เน้ือส่วนทีนุ่่มปานกลาง ไดแ้ก่ เน้ือไหล่ (Chuck) และเน้ือสะโพก (Round)
ยงัสามารถท าสเตก็ได ้แต่จะมีความนุ่มนอ้ยกวา่ส่วนแรก  เหมาะส าหรับการ
ปรุงท่ีใชอุ้ณหภูมิต ่าเวลานาน ๆ เช่น เน้ืออบ (Roast Beef) หรือผลิตภณัฑ์
ประเภทท่ียงัคงรูปเน้ือเดิม เช่น เน้ือสไลด ์เน้ือแดดเดียว เน้ือฝอย เน้ือทุบ



3. เน้ือส่วนทีนุ่่มน้อย ไดแ้ก่ เน้ือส่วนท่ีเหลือจาก 2 ส่วนแรก เช่น เสือร้องไห ้พื้น
อก พื้นทอ้ง น่อง และคอ จะเป็นส่วนท่ีมีเน้ือเยือ่เก่ียวพนัแทรกอยูม่าก และเป็น
กลา้มเน้ือกอ้นเลก็  ไม่เหมาะส าหรับท าสเตก็ เหมาะส าหรับท าสตู หรือเน้ือตุ๋น 
เน้ือบด และผลิตภณัฑป์ระเภทลดขนาดแลว้ข้ึนรูปใหม่ เช่น ไสก้รอก เน้ือเชียง



การแปรรูปเน้ือโค
1. เน้ือสด 
แบ่งตามรูปแบบการเกบ็รักษา  > เน้ือร้อนหรือเน้ืออุ่น  เน้ือแช่เยน็  เน้ือแช่แขง็
แบ่งตามรูปแบบการตดัแต่ง > เน้ือกอ้น เน้ือสเตก็ เน้ือลูกเต๋า  เน้ือสไลด ์เน้ือบด



2. เน้ือแปรรูป
2.1 ชนิดคงรูปเน้ือเดิม > เน้ือแดดเดียว เน้ือสวรรค ์เน้ือแหง้ (Jerky) เน้ือฝอย 

เน้ือทุบ  เน้ือสม้

การแปรรูปเน้ือโค



2. เน้ือแปรรูป
2.2 ชนิดลดขนาดแลว้ข้ึนรูปใหม่ > ลูกช้ิน ไสก้รอก เน้ือเชียง หม ่า เน้ือยอ 

มีทโลฟ เน้ือแผน่

การแปรรูปเน้ือโค



3. อาหารปรุงสุกจากเน้ือโค  > อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็  
อาหารกระป๋องหรือภาชนะท่ีปิดสนิทแลว้ฆ่าเช้ือ

การแปรรูปเน้ือโค



การใช้ประโยชน์จากเน้ือโคส่วนต่าง ๆ 
1. โคพืน้เมือง 

“โคพืน้เมืองขุน”  ตอ้งตั้งเป้าหมายการผลิตโคอายนุอ้ย เพ่ือใหไ้ดเ้น้ือนุ่มไม่เป็นท่ีปฏิเสธ
จากผูบ้ริโภค และขายความเป็น Native ท่ีมีอายเุตม็วยัเร็ว

1.1 เน้ือช้ินส่วนหลกั (สันนอก สะโพก) 
เน้ือสด > เน้ือแกง/เน้ือท าอาหาร บรรจุแพค็ เน้ือสไลดส์ าหรับชาบูและป้ิงยา่ง
แปรรูป  > ผลิตภณัฑท่ี์ยงัคงรูป เช่น เน้ือแผน่ เน้ือทุบ เน้ือแดดเดียว เน้ือสวรรค ์

เน้ือฝอย ฯลฯ
1.2 เน้ือช้ินส่วนรอง เศษเน้ือ

แปรรูป > ผลิตภณัฑท่ี์ลดขนาดหรือข้ึนรูปใหม่ ลูกช้ิน เน้ือยอ ไส้กรอก หม ่า เบอเกอร์
> อาหารกระป๋อง/ถุงเพา้ท์ เช่น ผดักะเพราเน้ือ พะแรงเน้ือ แกงกะหร่ี หรือ 

เมนูพ้ืนบา้นเพ่ือขายคนต่างถ่ิน/คนต่างชาติ  เช่น อุบ๊ อ่อม ฮงัเล 



การใช้ประโยชน์จากเน้ือโคส่วนต่าง ๆ 
2. โคขุน “โคหนุ่มเน้ือนุ่ม และโคเน้ือนุ่มมันแทรก”

เน้ือช้ินส่วนหลกั (สันนอก สะโพก) : สเตก็พรีเม่ียม
เน้ือส่วนรอง (ไหล่ น่อง พ้ืนทอ้ง) : สเตก็เน้ือยา่ง  เน้ือสดส าหรับปรุงอาหาร เน้ือเป่ือย  

ชาบู ป้ิงยา่ง
เน้ือเศษ : ผลิตภณัฑท่ี์ลดขนาดหรือข้ึนรูปใหม่ ผลิตภณัฑไ์ทย ผลิตภณัฑย์โุรป เช่น 

ลูกช้ิน เน้ือยอ ไส้กรอก หม ่า เบอเกอร์

3. โคปลดระวาง โคคุณภาพต า่
3.1 เน้ือช้ินส่วนหลกั (สันนอก สะโพก) 

เน้ือสด > เน้ือแกง/เน้ือท าอาหารไทย บรรจุแพค็
แปรรูป > ผลิตภณัฑท่ี์ยงัคงรูป เช่น เน้ือแผน่ เน้ือทุบ เน้ือแดดเดียว เน้ือสวรรค ์เน้ือฝอย 

3.2 เน้ือช้ินเลก็ เศษเน้ือ
แปรรูป > ผลิตภณัฑท่ี์ลดขนาดหรือข้ึนรูปใหม่ ลูกช้ิน เน้ือยอ ไส้กรอก หม ่า เบอเกอร์



แนวคดิการแปรรูปเน้ือสุกร















แนะน ากองผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



เรา คอื ใคร
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ค าส่ังกรมปศุสัตว์ ที ่566/2560
เร่ือง จัดตั้งกองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์

อ านาจหน้าที่

1. ศึกษา คน้ควา้ วิจยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสัตว์
2. ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท าแผนแม่บท แผนยทุธศาสตร์ แผนงานส่งเสริม และการวจิยั
ดา้นการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสัตว์
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปและผลิตภณัฑป์ศุสัตว ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนั ทั้งดา้นการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. ใหค้  าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยดีา้นการแปรรูปและ
ผลิตภณัฑป์ศุสัตวใ์หแ้ก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง
5. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย



กองผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส)

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

กลุ่มวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการตลาด

ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑป์ศุสัตว์

ปทุมธานี
(ศผส. ปทุมธานี)

ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑป์ศุสัตว์
มหาสารคาม

(ศผส. มหาสารคาม)

ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑป์ศุสัตว์

เชียงใหม่
(ศผส. เชียงใหม่)

ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑป์ศุสัตว์

ภาคใต้
(ศผส. ภาคใต)้

โครงสร้างการบริหารงาน 
กองผลิตภัณฑ์ปศสัุตว์



ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัวเ์ชยีงใหม่
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัวม์หาสารคาม
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัวป์ทมุธานี

วจิยั
Research

ผลติ
Production

ถา่ยทอด
Transfer

สง่เสรมิ
Extension

ตลาด
Marketing

กองผลติภณัฑป์ศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เพิม่มลูคา่สนิคา้ปศสุตัวข์ ัน้พืน้ฐาน ใหแ้กเ่กษตรกร ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและประชาชนท ัว่ไป 
เพือ่การพึง่พาตนเองอยา่งย ัง่ยนื”
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ผลติ วจิยัและพฒันา สง่เสรมิการแปรรปูและพฒันาการตลาด

เราท าอะไร
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์สนิคา้

ปศุ
สตัว ์
ข ัน้
พืน้ฐา
น

เกษตรกร ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ประชาชนท ัว่ไป

“เพิม่มลูคา่”

“ย ัง่ยนื”

“ปลอดภยั”

เครอืขา่ยความรว่มมอื
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รปูแบบ งบประมาณ ผลติภณัฑแ์ละแปรรปู

มาตรฐานและคณุภาพ การบรหิารจดัการ การตลาด
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สรา้งรายไดแ้กผู่ผ้ลติ
ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค
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วจิยั
Research

การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑป์ศสุตัว ์

❑เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ ประยกุตส์ตูร/วธิกีารจากตา่งประเทศ

❑ศกึษาตน้ทนุการผลติและลดตน้ทนุ 

❑การใชว้ตัถดุบิทดแทน 

❑ การใชเ้ครือ่งมอือปุกรณ์ทดแทนการน าเขา้ 

❑ การสรา้งความหลากหลายของผลติภณัฑ์
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การศึกษา วิจัย เพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ผลติภัณฑ์อาหารกระป๋อง ไดแ้ก่  
- ไก่แม่ฮ่องสอนตุ๋นยาจีน อุบ๊ไก่แม่ฮ่องสอน 
- ไก่ด าตุ๋นยาจีน ไก่ด าซอสกระเทียม ไก่ด าซอสน ้าแดง 
- ตม้ย  าไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ไก่ประดู่หางด าทอดกระเทียม ย  าจ้ินไก่ประดู่   



การศึกษา วิจัย เพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
- ผลิตภณัฑจ์ากแพะ ไดแ้ก่ แพะสวรรค ์แพะทุบ แพะแผน่ ไส้อัว่แพะ
- แพะตุ๋นยาจีน แกงกะหร่ีแพะ บะกุ๊ดเต๋แพะ แกงเผด็แพะ ซุปแพะ 



การศึกษา วิจัย เพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์จากน า้นม
- ผลิตภณัฑเ์นยแขง็ (Cheese) ไดแ้ก่ มอสซาเรลล่า (Mozzarella) 
รีคอตตา้ (Ricotta) เกาดา้ (Gouda)  เชดดา้ (Cheddar)  
ฮาลูม่ี (Halumi)  กริลชีส (Grill Cheese)
เกาดา้จากน ้านมแพะ (Goat Gouda) เฟตา้จากน ้านมแพะ (Goat Feta)



การศึกษา วจัิย เพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ ปี 2560 
1. โครงการพฒันาฟาร์มและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียง
แพะจงัหวดันนทบุรี  แหล่งงบประมาณ สวก.
2. การศึกษาสภาวะการอบแหง้ท่ีเหมาะสมในการผลิตแพะแผน่ปรุงรส  แหล่ง
งบประมาณ วช.
3. โครงการศึกษาสภาวะการฆ่าเช้ือและบรรจุภณัฑใ์นกระบวนการแปรรูปครีมนม
กระบือสเตอริไลซ์ และนมกระบือพร่องมนัเนยสเตอริไลซ์ ส าหรับโรงงานแปรรูปน ้านม
ขนาดเลก็ แหล่งงบประมาณ กรมปศุสัตว์



การพฒันากระบวนการผลติเนยแข็งเชดด้าจากน า้นมแพะทีเ่หมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย (งบวจิัย วช. ปี 2561)

ความกา้วหนา้
1.ประชุมช้ีแจงแผนงาน การด าเนินงาน และจดัซ้ือ
2.เร่ิมท าการศึกษาทดลอง



การศึกษาสภาวะการฆ่าเช้ือและบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการแปรรูป
นมกระบือพร่องมันเนยสเตอริไลซ์ ส าหรับโรงงานแปรรูปน า้นมขนาดเลก็



การศึกษากระบวนการผลตินมอดัเม็ดโดยเร่ิมจากน า้นมดบิ



ลาบ อบแห้ง
การใช้เน้ือววัส่วนรองและเศษเน้ือ



ฟัวกราส์
จากตับเป็ด



การศึกษาวธีิการผลติไข่ป่นอย่างง่ายส าหรับเป็นอาหารสัตว์



สบู่สครับเขากวางอ่อน
(ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพาน สกลนคร)



การท าเข็มขัดจากฐานเขากวาง
เพิม่มูลค่าเศษเหลือจากการตดัเขา

(ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพาน สกลนคร)



ไก่งวงแช่แขง็  ไก่งวงรมควนั



ลูกอมเสริมโปรตีน
ส าหรับเดก็

ศนูยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศสุตัวเ์ชียงใหม่

โปรตีนบาร์จากชีส
ส าหรับวยัท่ีตอ้งการพลงังาน

ไอศกรีมสุขภาพ
ส าหรับผูสู้งอายุ



ผลติ
Production

การแปรรปูผลติภณัฑ์
❑ผลติภณัฑป์ศสุตัวเ์พือ่ทดลองตลาด  

❑ฝึกทกัษะ/ความช านาญของเจา้หนา้ที ่

❑ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นผลติภณัฑป์ศสุตัว ์

❑งานโครงการตามพระราชด ารฯิ
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ผลติภัณฑ์เน้ือ  ผลติภัณฑ์นม เพ่ือการทดลองตลาด



ผลติภัณฑ์เน้ือจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ



-เพรสแฮม

-แฮมตม้

-ไสก้รอกเวยีนนา

-ไสก้รอกแฟรงคเ์ฟอรเ์ตอร ์

-ไสก้รอกคนกัเวริท์

-ไสก้รอกอสีาน

-ไสก้รอกพรกิสด

ผลติภณัฑป์ศสุตัว ์

ประเภทเนือ้สตัว ์
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-หมยูอ -กนุเชยีง

-ลกูชิน้หมู -เบคอน

-แหนม

-ตบับด

-เป็ดอีเ้หลยีงรมควนั

-แฮมจนิหวัรมควนั

-หมจูนิหวัรมควนั

ผลติภณัฑป์ศสุตัว ์

ประเภทเนือ้สตัว ์
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ถา่ยทอด
Transfer

สนบัสนนุโครงการตา่งๆ เชน่ แปลงใหญ ่ทฤษฎใีหม ่

การถา่ยทอดเทคโนโลยี
ดา้นการแปรรปูและผลติภณัฑ์

❑จดัฝึกอบรมท ัง้ในสถานที/่นอกสถานที ่
❑สาธติในงานนทิรรศการตา่งๆ

117



118



119



120



ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัวป์ทมุธานี
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ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัวเ์ชยีงใหม่
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ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑก์รมปศสุตัว ์มหาสารคาม
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สง่เสรมิ
Extension

❑ บรกิารใหค้ าปรกึษา (Consultancy service)
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❑ สง่เสรมิการแปรรปู

เกษตรกร 
ผูป้ระกอบการ

แปรรปู พฒันา 
ผลติภณัฑ์

สรา้ง ปรบัปรงุ
โรงงาน/เครือ่งมอื

การออกแบบบรรจภุณัฑ์

การขอเลขสารบบ
เครอืขา่ยความรว่มมอื

เงนิทนุ
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ส ารวจกลุ่มวสิาหกิจร่วมกบัส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัในการพฒันาผลิตภณัฑ์

จ.ราชบุรี : กุนเชียงหมู จ.ประจวบครีีขนัธ์ : หมูเส้นปรุงรส

จ.ชัยนาท : ไข่เยีย่วม้า จ.ปทุมธานี : ไส้อัว่แคบหมู

กจิกรรม OTOP ประจ าปี 2561



ศูนย์รวมนมสถานีวจิัยและทดสอบ
พนัธ์ุสัตว์สกลนคร
แนะน าการแปรรูปไอศกรีมชาเขียว
สูตรพรีเมีย่ม มอสซาเรลล่าชีส
และกริลชีส



สหกรณ์โคนมนครล าปาง 
ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการจดัตั้งงบประมาณอุปกรณ์

และเคร่ืองมือการแปรรูปผลิตภณัฑน์ม

สหกรณ์โคนมสันก าแพง
ใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นการแปรรูปและ

ทิศทางความตอ้งการของตลาด

นางอนงภรณ์ อรุณเนตร  
(ไส้อัว่ป้าหล้า) 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ประดู่หางด า 
ใหค้  าปรึกษาเร่ือง การสร้างโรงงานแปรรูป

เน้ือสตัว ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์



การใหบ้ริการวิชาการแก่ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และขีด
ความสามารถในการผลิตระดบัชุมชน ธุรกิจขนาดยอ่ม และขนาดกลาง

คุณพชัราภรณ์ อุ่นประเสริฐ  ผู้ประกอบการ ผลติกุนเชียงหมู จังหวดัเชียงใหม่



โรงงานแปรรูป กลุ่มแม่บ้านต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การใหบ้ริการวิชาการแก่ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และขีด
ความสามารถในการผลิตระดบัชุมชน ธุรกิจขนาดยอ่ม และขนาดกลาง



นรากรฟาร์ม ผลตินมพาสเจอไรส์ และร้าน
ไอศกรีมนมสด อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง

สาวติรีฟาร์ม ผลตินมมะพร้าว เต้าฮวยนมสด 
โยเกร์ิต อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง

การใหบ้ริการวิชาการแก่ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และขีด
ความสามารถในการผลิตระดบัชุมชน ธุรกิจขนาดยอ่ม และขนาดกลาง



ตลาด
Marketing

Centralworld 
Late Afternoon Marche’

วนัพระบดิาแหง่ฝนหลวง

❑ การตลาด

❑ รา้นคา้สวสัดกิารกรมปศสุตัว ์

132



ร้านค้าสวสัดกิารกรมปศุสัตว์ (Livestock Farm Outlet)



ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เพ่ือวาง
แผนการผลิต และร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตไก่งวงและไก่พื้นเมืองให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 



งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษฒ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วนัที ่6 – 26 พฤศจิกายน  2560



การส่งเสริมการตลาดและการเช่ือมโยงสินค้าปศุสัตว์ 



International Food Expo (IFE) London – แนะน าอาหารจากไก่ไทย โดยเมนูอาหารไทย ขา้วหมกไก่ 

การส่งเสริมการตลาดและการเช่ือมโยงสินค้าปศุสัตว์ 



FOOD TRUCK SERVICE

ทีมปทุมธานี ทีมมหาสารคาม ทีมเชียงใหม่



งานไก่งวงสกลนคร โดยทีมมหาสารคาม



งานวนัเกษตรแห่งชาติ โดยทีมปทุมธานี

Food Truck สนบัสนุนภารกิจของกรมปศุสตัว ์และพื้นท่ีต่าง ๆ  เช่น งานวนัเกษตรแห่งชาติ ท่ี จ.ชลบุรี  



โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบั
ปศุสัตว์จงัหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ



โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ

1. การพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยกีารแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าทีส่่งเสริม  (2562)
2. การสัมมนากลุ่มเกษตรกรด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ (2562)



โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ

3. OTOP 1 : การพฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชน ด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์  
ให้สามารถผลติสินค้ามีดาวมากขึน้ (5 ดาว)



ล าดบัที่ จงัหวดั ช่ือกลุ่ม ผลติภณัฑ์
1. ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธญับุรี ไสอ้ัว่
2. ชยันาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นวดัสะพาน ไข่เยีย่วมา้แฟนซี
3. ชยัภูมิ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตาเนิน ไข่เคม็พอกดินสอพอง
4. อุดรธานี กลุ่มไข่เคม็ไอโอดีนบา้นหนองบวับาน ไข่เคม็ไอโอดีน
5. สกลนคร กลุ่มแม่บา้นแปรรูปอาหารบา้นหนองกงุ ไสก้รอกหมู
6. นครพนม ป้าเหียนหมูยอ ขาหมูยดัไส้
7. ล าปาง กลุ่มพฒันาสตรีท าแคบหมู (ตราหมอ้เงิน) แคบหมูไร้มนั
8. พะเยา กลุ่มแม่บา้นแปรรูปอาหารบา้นหวัขวั จ้ินสม้หมู
9. เชียงราย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบา้นเหมืองหลวง แหนมหมูตรานนัทนีย์
10. ตาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เคม็บา้นลาดยาว ไข่เคม็
11. พิจิตร กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหาร ไข่เคม็และน ้ าพริก ไข่เคม็พอกสมุนไพรเสริมไอโอดีน
12. ราชบุรี กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นสิงห์ กนุเชียงหมู
13. ประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มพฒันาอาชีพไร่ใหม่ 2003 หมูเสน้ปรุงรส ตราบูรพาฟาร์ม
14. สงขลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหวัควนร่วมใจ ไข่เคม็ไอโอดีน
15. สตูล กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นวงัพะเนียด ไข่เคม็พอเพียง

รายช่ือกลุ่มวสิาหกจิชุมชนฯ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561



การเตรียมคุณสมบัติเพ่ือเข้าร่วมโครงการ OTOP

1. ถา้มีกลุ่มมาติดต่อ หรือ ส ารวจพบ ใหดู้วา่กลุ่มมีผลิตภณัฑใ์ดบา้ง และดูศกัดยภาพของ
กลุ่มหรือผูน้ ากลุ่ม 
2. ถา้ยงัไม่จดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ใหเ้ชิญชวนผลกัดนั ใหจ้ดทะเบียน เพ่ือเขา้เง่ือนไข
การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ถา้จดแลว้ใหดู้การต่ออายุ
3. ถา้สินคา้ตวัไหนดูดี หรือ พอใชไ้ด ้ใหส่้งคดัสรรดาว (1 – 5 ดาว) ท่ีพฒันาชุมชน  ซ่ึงจะ
ท าการคดัสรรทุก 2 ปี    ถา้สินคา้ยงัดูไม่ดี ใหค้  าแนะน า ใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ เพ่ือให้
ดูดีข้ึน แลว้จึงส่งคดัสรรดาว
4. เม่ือไดร้ะดบัดาวมากแลว้ สามารเขา้สู่โครงการ OTOP 1 ได้



โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ

4. OTOP 2 : การพฒันาผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของท้องถิ่น (2562)



โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ
5. การฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์แก่บุคคลทัว่ไป
การแปรรูปผลิตภณัฑน์มขั้นพื้นฐาน
การผลิตภณัฑเ์นยแขง็ในอุตสาหกรรมขนาดเลก็
การประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑน์มในการแปรรูปเบเกอร่ี
การท าผลิตภณัฑค์วามงามจากน ้านมแพะอยา่งง่าย
การท าผลิตภณัฑส์ปาจากน ้านมแพะโฮมเมด
การแปรรูปสุกรส าหรับผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นไทย
การแปรรูปเน้ือสุกรส าหรับผลิตภณัฑย์โุรป
การตดัแต่งเน้ือโคและการปรุงสเตก็เพื่อสร้างอาชีพ
การแปรรูปสตัวปี์ก เพื่อสร้างอาชีพ



การอบรมการแปรรูปเน้ือสัตว์ และสัตว์ปีก



การอบรมการแปรรูปน า้นม และเคร่ืองส าอางค์จากน า้นมแพะ



กจิกรรมให้ค าแนะน า ปรึกษา และการสาธิตการแปรรูปผลติภัณฑ์ปศุสัตว์

ศพก. ศูนยเ์รียนรู้เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร อ.ล้ี จ.ล าพูน โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

แปลงใหญ่ ไก่ประดู่หางด า จ.เชียงราย โครงการผลิตโคเน้ือคุณภาพเพ่ือการตลาดแบบครบวงจรย ัง่ยนื 
และอาหารปลอดภยัสู่ครัวโลก เขตภาคเหนือตอนบน 2 จ.พะเยา



กจิกรรมให้ค าแนะน า ปรึกษา และการสาธิตการแปรรูปผลติภัณฑ์ปศุสัตว์

การรับนกัศึกษาฝึกงาน การรับผูม้าศึกษาดูงาน

การสาธิตและแสดงนิทรรศการ การใหค้  าปรึกษาแก่ผูม้าติดต่อ



6. การสนับสนุนภารกจิกรมปศุสัตว์และพืน้ที ่

งานโครงการหลวง 48 การแสดงผลิตภณัฑจ์ากสตัวท่ี์ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ล้ียงบนพื้นท่ีสูงและพื้นท่ี
บริวารของโครงการหลวง

โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ



โครงการยกระดบัมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินคา้ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากน ้านมโคคุณภาพสูง  
โดย ส านกังานปศุสตัวเ์ขต 5

6. การสนับสนุนภารกจิกรมปศุสัตว์และพืน้ที ่

โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ



- การฝึกอบรมหลกัสูตรการแปรรูปเน้ือโค โครงการผลิตโคเน้ือคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร   
ย ัง่ยนื และอาหารปลอดภยัสู่ครัวโลก  เขตภาคเหนือตอนบน 2 ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัพะเยา
- ใหค้วามรู้เร่ืองการฆ่าสุกรและใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกตอ้งโรงฆ่าสตัวแ์ละช าแหละสุกร จ.พะเยา 

6. การสนับสนุนภารกจิกรมปศุสัตว์และพืน้ที ่

โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ



7. การส่งเสริมการตลาดและการเช่ือมโยงสินค้าปศุสัตว์ 

โครงการ/กจิกรรม ทีเ่กีย่วข้องกบัปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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