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พ่ีน*องเกษตรกรผู*ท่ีสนใจในอาชีพการเลี้ยงวัวทุก ๆ ท1าน ตามท่ีได*มีการสอบถามข*อมูลเก่ียวกับวัว 
วากิว (Wagyu) มายังผู*เขียนเป:นจํานวนมาก ท้ังท่ีสนใจอยากเลี้ยง และข*อสงสัยท่ีได*รับจากการบอกเล1าต1อ 
ๆ กันมา โดยเฉพาะข1าวลือท่ีว1าเกษตรญ่ีปุ@นเลี้ยงวัววากิวด*วยการให*ดื่มเบียร เพ่ือให*ได*เนื้อท่ีมีไขมันแทรกสูง 
(marbling) หลายคนก็บอกว1า หากเป:นจริง บ*านเราในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต* ท่ีเป:นพ่ีน*องมุสลิม 
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะเลี้ยงได*ไหม ยังไม1รวมถึงการบริโภค ซ่ึงทําไม1ได*อยู1แล*วตามหลักศาสนาอิสลาม 
วันนี้ผู*เขียนจึงได*มีโอกาสรวบรวมข*อมูลเก่ียวกับวัววากิว ประวัติการนําเข*ามาเลี้ยงในประเทศไทย มา
นําเสนอให*กับเกษตรกรท่ีสนใจอยากจะเลี้ยงวัววากิว เพ่ือเป:นข*อมูลประกอบการตัดสินใจ และตอบคําถาม
ท่ีหลายๆ คนกําลังสงสัย ว1า วัววากิว (Wagyu) เลี้ยงด*วยเบียร (beer) จริงหรือ? 

มาเริ่มกันด*วยข*อมูลประจําพันธุวัววากิว จากข*อมูลพบว1า “วากิว” เป:นชื่อท่ีคนไทยคุ*นหูว1าเป:น
เนื้อคุณภาพเยี่ยม (premium beef) ของญ่ีปุ@น คําว1า “วากิว” ในภาษาญ่ีปุ@น แปลว1า “วัวญ่ีปุ@น” ซ่ึงมี
หลายสายพันธุ เช1น Japanese Black, Japanese Brow, Japanese Poll และ Japanese Shorthorn 
ดังแสดงในภาพท่ี 1 แต1อย1างไรก็ตามหากพูดถึงวัววากิว โดยท่ัวไปจะหมายถึง Japanese Black เพราะ
เป:นพันธุวัวเนื้อท่ีมีสัดส1วนมากท่ีสุดถึง 85% ของประชากรวัวเนื้อในประเทศญ่ีปุ@น (Motoyama et al., 
2016)  
 

 
ภาพท่ี 1: สายพันธุวัววากิวญ่ีปุ@น 
ท่ีมา: Motoyama et al. (2016) 



จากรายงานพบว1า วัววากิว เกิดจากการปรับปรุงพันธุวัวพ้ืนเมืองของญ่ีปุ@นโดยการผสมข*าม (crossbred) 
กับสายพันธุวัวยุโรป (B.taurus) เช1น Brown Swiss, Simmental, Ayrshine หรือ Aburdeen Angus ทํา
ให*มีไขมันแทรกสูง (Gotoh et al., 2018) เพราะฉะนั้น “เนื้อวัววากิว” จึงหมายถึงเนื้อของวัวสายพันธุของ
ญ่ีปุ@น ซ่ึงอาจจะเลี้ยงในญ่ีปุ@นหรือเลี้ยงท่ีประเทศอ่ืน ปhจจุบันญ่ีปุ@นได*ข้ึนทะเบียนให* “วัววากิว” เป:นวัวเนื้อ
พันธุแท*พ้ืนเมืองของประเทศญ่ีปุ@นท่ีเกษตรกรนําไปขุนเพ่ือผลิตเนื้อวัวคุณภาพสูง (premium beef) และ
ได*รับความนิยมสูงมากจากเหล1านักชิมท่ัวโลก โดยเฉพาะในออสเตรเลีย เกาหลี อิตาลี อเมริกา ยุโรป 
รวมถึงไทยเพราะเป:นเนื้อท่ีมีไขมันแทรกในกล*ามเนื้อสูง (marbling) รสสัมผัสนุ1มละมุน ละลายในปาก 
ส1งผลให*มีราคาจําหน1ายสูงถึง 10,000-30,000 บาทต1อกิโลกรัม (Kojima, 2013) 

รูปแบบการขุนวัววากิวของเกษตรกรชาวญ่ีปุ@น จากประสบการณของผู*เขียนท่ีได*มีโอกาสไปทําวิจัย
การผลิตเนื้อวัวขุนคุณภาพสูง กับ Institute of Livestock and Grassland Science, NARO (NILGS), 
Tsukuba JAPAN พบว1า เกษตรกรชาวญ่ีปุ@น จะเลี้ยงวัววากิวอย1างพิถีพิถัน มีการจัดการสภาพแวดล*อม
การเลี้ยงให*สะอาดและได*รับการดูแลอย1างดี เพ่ือให*วัวปราศจากความเครียด โดยวัวจะถูกเลี้ยงด*วยอาหาร
ธัญพืช เช1นข*าวโพด ถ่ัวเหลือง ข*าวบารเลย ท่ีผสมกันอย1างเหมาะสม ร1วมกับหญ*าแห*งคุณภาพดี เพ่ือให*ได*
เนื้อวัวท่ีมีคุณภาพสูง  

 

 
 

ภาพท่ี 2: รูปแบบการขุนวัววากิวของเกษตรกรชาวญ่ีปุ@น 
ภาพโดย ผศ.ดร.จักรพันธ พิชญพิพัฒนกุล (ถ1ายเม่ือ ปt พ.ศ. 2557) 



มาถึง ประเด็นท่ีหลายๆ คนกําลังสงสัย ว1า วัววากิว (Wagyu) เลี้ยงด*วยเบียร (beer) จริงหรือ?  
 จากการสอบถามและการบอกเล1าของเกษตรกรชาวญ่ีปุ@นในระหว1างผู*เขียนทํางานวิจัยท่ีญ่ีปุ@น 
พบว1า ในอดีตมีเกษตรกรบางฟารมแต1น*อยมาก ๆ ท่ีนําเบียรไปให*วัวด่ืม ซ่ึงเป:นภูมิปhญญาชาวบ*านท่ีเขาเชื่อ
ว1าจะสามารถกระตุ*นให*วัวเชื่องและกินอาหารได*เพ่ิมข้ึน จึงแสดงให*เห็นว1าเป:นเพียงความเชื่อหรือภูมิ
ปhญญาของผู*เลี้ยงแต1ละคนเท1านั้น ไม1ได*มาตรฐานในการผลิตเนื้อวากิวชั้นยอดแต1อย1างไร และจากการตรวจ
เอกสารรายงานวิจัยก็พบว1ายังไม1ได*รับการพิสูจนทางวิทยาศาสตร ว1าเป:นจริงตามความเชื้อหรือไม1 อย1างไร
ก็ตามมีทฤษฎีท่ีว1าเบียรมีประโยชนในการเพ่ิมความอยากอาหารของวัว (feeding) ดังนั้นอาจกล1าวได*ว1า
แทบไม1มีกรณีของวัววากิวท่ีถูกเลี้ยงด*วยเบียรเลยในปhจจุบัน  เพราะปhจจุบันญ่ีปุ@นหันมาผลิตเนื้อวัววากิวฮา
ลาล ปzอนสู1ตลาดและภัตตาคารอาหารฮาลาลท่ัวญ่ีปุ@น และยังส1งออกไปยังต1างประเทศ โดยพบว1า เนื้อวัว
วากิวฮาลาลในญ่ีปุ@นนั้น จะมีการคัดเลือกโคเข*าขุนอย1างพิถีพิถัน ท้ังสายพันธุ เพศ อายุ สุขภาพ มีการ
จัดการอาหารท่ีมีคุณภาพสูงจากเมล็ดธัญพืช มีการบริหารจัดการฟารมด*วยเกษตรกรผู*เลี้ยงวัววากิวท่ีมี
ความชํานาญสูง และนําไปเชือดตามหลักชะรีอะห (Syariah) ท่ีโรงฆ1าสัตวท่ีได*รับการรับรองฮาลาลด*วย
พนักงานท่ีเป:นชาวมุสลิม และจากการสัมภาษณเกษตรกรชาวญ่ีปุ@นท่ีมีประสบการณในการเลี้ยงวัววากิว 
มากว1า 30 ปt พบว1า เขาไม1เคยให*เบียรแก1วัวเลย โดยพ้ืนฐานแล*ววัวจะเติบโตจากอาหารข*นท่ีมีคุณภาพสูง 
และมีอาหารหลากหลายประเภทตามสภาพและอายุของวัวตลอดระยะเวลาของการขุน 

อุตสาหกรรมเนื้อวากิวในญ่ีปุ@น มีความก*าวหน*าทางวิทยาสตรและเทคโนโลยีสูงมาก โดยหลังการ
เชือดเนื้อวากิวจะถูกนําเข*าบ1ม (Aging) ในห*องเย็นท่ีอุณหภูมิประมาณ 1-4 องศาเซลเซียส เป:นเวลา 2-4 
สัปดาห (ภาพท่ี 3) เพ่ือเพ่ิมความนุ1มของเนื้อ (meat tenderness) โดยเอนไซมโปรตีเอส (protease) ท่ีมี
อยู1ในเนื้อจะย1อยเส*นใยโปรตีนกล*ามเนื้อ (myofibril) และโปรตีนท่ีเป:นเนื้อเยื่อเก่ียวพัน เช1น คอลลาเจน 
(collagen) มีผลให*เนื้อมีความนุ1มเพ่ิมข้ึน (Gotoh et al., 2014) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 3 : เนื้อวากิวท่ีบ1ม (aging) ในห*องเย็น ท่ีอุณหภูมิ ประมาณ 1-4 องศาเซลเซียส  
ท่ีมา: Motoyama et al. (2016) 
 



เนื้อวัววากิวท่ีผ1านการบ1มแล*วจะถูกนํามาชําแหละ (Deboning) เป:นส1วนต1าง ๆ เช1น เนื้อสันคอ (Chuck) 
เนื้อซ่ีโครง (Rib) เนื้อสัน (Loin) เนื้อสะโพก (Round) เนื้อติดอก (Brisket) หรือ  เนื้อส1วนท*อง (Plate) 
(ภาพท่ี 4) และตัดแต1งชิ้นส1วน (Cutting) ให*สวยงามตามมาตรฐานก1อนส1งจําหน1าย  

 
 
ภาพท่ี 4: มาตรฐานการชําแหละชิ้นส1วนเนื้อโค 
ท่ีมา: Gotoh et al. (2018) 

 

 
 
ภาพท่ี 5: การชําแหละและตัดแต1งชิ้นส1วนเนื้อวากิว (Deboning and Cutting) โดยผู*เชี่ยวชาญ (butcher)  
ท่ีมา: IIKUSAN Co., LTD, Japan 



จุดเด1นของวัววากิว คือ มีไขมันแทรกในกล*ามเนื้อสูง (marbling) มีสัดส1วนของไขมันไม1อ่ิมตัวสูง 
เช1น โอเมก*า 3 และโอเมก*า 6  มีรสชาติดี เนื้อนุ1มละเอียด ไม1มีไขมันหุ*มสันมากเกินไป  หน*าตัดเนื้อสันใหญ1 
ผลผลิตสูง ปhจจุบันเนื้อวากิวเกรด A5-A6 จะมีราคาขายอยู1ท่ีประมาณ 2,000-5,000 บาทต1อกิโลกรัม 
ข้ึนอยู1คุณภาพและสิ้นส1วน (Kojima, 2013) โดยสมาคมเนื้อของญ่ีปุ@นได*แบ1งเกรดคุณภาพเนื้อวากิวตาม
ปริมาณไขมันแทรกในเนื้อ (marbling) จํานวน 12 เกรด ดังแสดงในภาพท่ี 6 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6: การแบ1งเกรดเนื้อตามไขมันแทรกของ Japan meat grading association (JMGA) 
ท่ีมา: Japan Meat Grading Association. (2014) 
 

การเลี้ยงวัววากิวในประเทศไทย  จากข*อมูลพบว1า ในปt 2531 สมาคมผู*เลี้ยงวัววากิวแห1งโอซากา 
ได*น*อมเกล*าถวายวัวทาจิมะสายพันธุวากิวจากญ่ีปุ@น แด1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และนําไปเลี้ยงเพ่ือผลิตน้ําเชื้อแช1แข็ง ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร ซ่ึงคนไทยรู*จักกันในชื่อ “วัวทาจิมะภูพาน" ซ่ึงเป:นวัวสายพันธุหนึ่งของพันธุวากิวของประเทศ
ญ่ีปุ@น เป:นท่ีรู*จักในชื่อ โกเบ บีฟ (Kobe Beef) และ มัตซึซากะ บีฟ (Matsusaka Beef) (บุญญานุวัตร, 
2531) ต1อมาในช1วง  ปt พ.ศ. 2548 รศ.ดร.รังสรรค พาลพ1าย  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และหัวหน*าศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวอ1อนและเซลลต้ังต*น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซ่ึงเป:นอาจารยท่ีปรึกษาของผู*เขียนเอง ในช1วงท่ีเรียนปริญญาเอก  ได*นําเข*า
น้ําเชื้อวัววากิวพันธุแท*จากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพ่ือมาผสมกับแม1วัวพ้ืนฐานในประเทศ
ไทย เช1น บราหมัน ชารโลเล1ส  เพ่ือสร*างลูกผสมวากิว ในการผลิตเนื้อคุณภาพสูงในประเทศไทย แต1น้ําเชื้อ
มีราคาค1อนข*างสูง ประมาณ 1,000 บาทต1อหลอด และมีอัตราการผสมติดตํ่า จึงไม1คุ*มทุนในการผลิต 



ต1อมา ในปt พ.ศ. 2551 จึงมีการซ้ือพ1อพันธุวัววากิวพันธุแท*จากประเทศออสเตรเลีย เข*ามาเพ่ือผลิตน้ําเชื้อ
แช1แข็งเพ่ือลดต*นทุน และบริการให*กับเกษตรกรท่ีสนใจ ซ่ึงมีจําหน1ายในราคาหลอดละ 100-150 บาท 
(พาลพ1าย, 2561) ในขณะเดียวกันจากข*อมูลของกรมปศุสัตวพบว1า ในช1วงปt 2559-2561 ได*มีการนําเข*า
พ1อพันธุวากิวพันธุแท* เพ่ือผลิตน้ําเชื้อแช1แข็ง ณ ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแช1แข็งพ1อพันธุภาคตะวันนออก
เฉียงเหนือ  เพ่ือให*บริการแก1เกษตรในประเทศไทย  (สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว, 2560) 

 ปhจจุบันวัววากิว นิยมเลี้ยงเพ่ือผลิตเนื้อวัวขุนคุณภาพสูง (premium beef) กันอย1างแพร1หลายใน
ประเทศไทย ท้ังในรูปแบบพันธุแท*และลูกผสมวากิว เช1น สหกรณโคเนื้อสุรินทรวากิว วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ
วากิวโคราช หรือ สหกรณโคขุน หนองคายวากิว เป:นต*น  รูปแบบการขุนวัววากิว ในประเทศไทยพบว1า 
เกษตรกรจะเริ่มนําวัววากิวเข*าขุนเม่ือวัวอายุประมาณ 13-18 เดือน โดยจะให*วัวกันอาหารข*น กากถ่ัว
เหลือง ข*าวโพด, หญ*าสด, ฟาง เป:นอาหาร ในระยะแรก จากนั้นจะหยุดให*อาหารท่ีมีสีเหลืองและสีเขียว 
เช1น หญ*าสดและข*าวโพด เพราะวิตามินเอ ท่ีอยู1ในอาหารเหล1านั้นจะยับยั้งการสร*างไขมันในชั้นกล*ามเนื้อ 
ให*เหลือแต1อาหารข*น ฟางข*าว และแร1ธาตุ และขุนไปแบบนี้จนถึงอายุประมาณ 30 เดือนจนวัวมีน้ําหนัก
ประมาณ 700-800 กิโลกรัมจึงจะส1งเข*าโรงเชือด  

 

 
 

ภาพท่ี 7 : รูปแบบการขุนวัววากิวของวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทรวากิวครบวงจร ต.สลักได จ.สุรินทร 
ท่ีมา: วิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทรวากิวครบวงจร ต.สลักได จ.สุรินทร 
 

โดยสรุปแล*วจะเห็นได*ว1า ปhจจุบันวัวพันธุวากิว (wagyu) เป:นวัวท่ีมีอนาคตไกล และกําลังได*รับ
ความสนใจในการเลี้ยงขุนเพ่ิมมากข้ึนในกลุ1มผู*ผลิตเนื้อวัวคุณภาพสูง ท่ีมุ1งเน*นตลาดบนเป:นหลัก เนื่องจาก
ให*ผลตอบแทนค1อนข*างดี เพราะเนื้อวากิวจะขายได*ราคาสูงกว1าเนื้อวัวอ่ืน ๆ การเลี้ยงวัววากิวในประเทศ
ไทยก็สามารถทําได*ถ*ามีเปzาหมายท่ีชัดเจนในเรื่องของตลาด ส1วนความท*าทายของเกษตรกรคือการจัดการ
ของระบบการขุน ท้ังด*านพันธุกรรม อาหาร การจัดการ เพ่ือให*ได*เนื้อคุณภาพสูงและพันธุกรรมไขมันแทรก
สามารถแสดงออกได*ในสภาพแวดล*อมของไทย และไม1จําเป:นต*องซ้ือเบียรให*วัวด่ืมเพ่ือให*ได*เนื้อวัว
คุณภาพสูงตามความเชื่อของเกษตรกรชาวญ่ีปุ@นแต1อย1างใด 
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