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บทคัดย่ อ
การศึกษาสถานการณ์จาํ นวนปศุสตั ว์และการตลาดในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 โดยศึกษาข้อมูล
จํานวนและราคา ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุ กร โคเนื้อ แพะเนื้อ นํามาวิเคราะห์ สรุ ปผลข้อมูล เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนดําเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสถิติ ข้อมูลจํานวนสัตว์ ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
การศึกษาสถานการณ์จาํ นวนปศุสตั ว์ พบว่า แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ต้ งั แต่ พ.ศ.25552559 เกือบทุกชนิดสัตว์มีแนวโน้มลดลง โดยสุ กรมีแนวโน้มการเลี้ยงลดลงมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ
44.64 ต่อปี รองลงมาคือ โคเนื้อ แพะเนื้อ และไก่เนื้อ เฉลี่ยร้อยละ 6.87 3.00 และ 0.09 ต่อปี
ตามลําดับ สําหรับไก่ไข่มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.82 ต่อปี
การศึกษาการตลาดสิ นค้าปศุสตั ว์ 8 พบว่า การตลาดสิ นค้าในพื้นที่ ต้องมีการนําเข้าสัตว์
และซากสัตว์จากนอกพื้นที่เนื่องจากปริ มาณความต้องการบริ โภคที่เพิ่มสู งขึ้นตามจํานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น โดยสิ นค้าปศุสตั ว์มีราคาเฉลี่ย ดังนี้ แพะเนื้อ 121.11 บาทต่อกิโลกรัม โคเนื้อ 91.13
บาทต่อกิโลกรัม สุ กร 68.67 บาทต่อกิโลกรัม ไก่เนื้อ 43.56 บาทต่อกิโลกรัม และไข่ไก่ 3.18
บาทต่อฟอง
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Study of livestock situation and market in Livestock region 8
Chatthaphong Kongtung1
Abstract
Study of livestock situation and market in Livestock region 8 . Study number
and price of broiler, layer hen, swine, cattle and goat to analysis, summary for project
plan. Data gathering documentary, statistic.
Number of livestock was found that, between 2012-2016 animal are tendency
decrease ,especially swine most decrease average 44.61 per year following by cattle, goat
and broiler average 6.87, 3.00, 0.09 per year but layer hen was increase average 5.82 per
year.
Market of livestock product was found that, in Livestock region 8 have to import
animal and carcass from outer space due to consumer increase. Livestock product price
average goat 121.11 bath per kilograms, cattle 91.13 bath per kilograms, swine 68.67 bath
per kilograms, broiler 43.56 bath per kilograms and layer hen 3.18 bath per egg.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สํานักงานปศุสตั ว์เขต 8 รับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง
นครศรี ธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุงและสุ ราษฎร์ธานี เป็ นหน่วยงานส่ วนกลาง
มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั งานด้านสุ ขภาพสัตว์ งานมาตรฐานการปศุสตั ว์
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตั ว์ งานส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสตั ว์ การบังคับใช้
กฎหมายด้านปศุสตั ว์และสนับสนุนการทํางานหน่วยงานในพื้นที่ เพือ่ บูรณาการงานด้านปศุสตั ว์
ในพื้นที่ สามารถนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสตั ว์ ซึ่งปัจจุบนั ข้อมูลในระดับพื้นที่
มีความสําคัญเป็ นอย่างสําหรับการดําเนินงาน โครงการต่างๆ ของภาครัฐ เป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสิ นใจในการวางแผนงาน งบประมาณ ให้มีความเหมาะสม นอกจากเป็ นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐแล้ว ยังเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการตัดสิ นใจประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพือ่ สร้างรายได้
แก่ครอบครัวหรื อเลี้ยงเพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อน
การศึกษาสถานการณ์จาํ นวนปศุสตั ว์และการตลาดในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 เพื่อศึกษาจํานวน
ปศุสตั ว์และวิถีการตลาด โดยศึกษาข้อมูลชนิดสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่เนื้อ
ไก่ไข่ สุ กร โคเนื้อ แพะเนื้อ นํามาวิเคราะห์ เพื่อสรุ ปการเปลี่ยนแปลงและวิถีการตลาดของแต่ละ
ชนิดสัตว์ สรุ ปผลการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่และภาพรวมการตลาดแต่ละชนิดสัตว์ จึงเป็ นที่มาของ
การศึกษาข้อมูลจํานวนปศุสตั ว์และการตลาดในครั้งนี้
1.2 วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาสถานการณ์จาํ นวนปศุสตั ว์ ข้อมูลการผลิตและการตลาดในเขตปศุสตั ว์ที่ 8
2.เพื่อใช้ในการศึกษาจํานวนปศุสตั ว์ การผลิตและการตลาดในเขตปศุสตั ว์ที่ 8
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาข้อมูลจํานวนสัตว์และวิถีการตลาดในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8
2 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาข้อมูลจํานวนไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุ กร โคเนื้อ แพะเนื้อ ในระหว่าง
ปี พ.ศ.2555 - 2559 และข้อมูลราคาสิ นค้าปศุสตั ว์ที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มในพื้นที่

2
1.4 นิยามศัพท์ เฉพาะ
เขตปศุสตั ว์ที่ 8 หมายถึง พื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุ ราษฎร์ธานี
นครศรี ธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง และตรัง
ปศุสตั ว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น การทําฟาร์มสุ กร ฟาร์มสัตว์ปีก
ฟาร์มแกะ เป็ นต้น
โคเนื้อ หมายถึง โคพื้นเมือง โคพันธุ์และโคลูกผสม โคขุนที่เกษตรเลี้ยงขายเพื่อบริ โภค
เนื้อ รวมทั้งโคที่เลี้ยงเพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรมและจุดประสงค์อื่น
สุ กร หมายถึง สุ กรพันธุ์พ้นื เมือง สุ กรพันธุ์ สุ กรขุนที่เกษตรกรเลี้ยงเพือ่ ขาย ทําพันธุแ์ ละ
บริ โภค
ไก่ หมายถึง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อขายและบริ โภค
แพะเนื้อ หมายถึง แพะเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อขายและบริ โภค
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ หมายถึง เกษตรกรผูท้ ี่ทาํ การเลี้ยงสัตว์หรื อเป็ นเจ้าของสัตว์
ราคาที่เกษตรกรขายได้ หมายถึง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายและความสํ าคัญของการตลาดและการตลาด
- ตลาดปศุสัตว์ (ปิ ลันธนา, ม.ป.ป) อาจมีสถานที่หรื อไม่มีสถานที่อาณาบริ เวณปรากฏ
ชัดเจนก็ได้ หรื ออาจเป็ นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรื อกลุ่มของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
และรวมถึงระบบใดระบบหนึ่ง ตลอดจนภาวการณ์ใดภาวการณ์หนึ่งที่เอื้ออํานวยให้เกษตรกรผู ้
เลี้ยงสัตว์ สามารถนําสัตว์มีชีวิตมาทําการซื้อขายกันทั้งในลักษณะพบหน้ากันโดยตรงระหว่างผูซ้ ้ือ
ซึ่งอาจจะเป็ นผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก ตัวแทนบริ ษทั หรื อบริ ษทั กับผูข้ ายคือเกษตรกรหรื ออาจจะไม่เคย
พบหน้ากันโดยตรงแต่กส็ ามารถทําการซื้อขาย ตกลงกันได้เช่นเดียวกันและการซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากความพึงพอใจที่จะทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยกันทั้งผูซ้ ้ือและผูข้ าย
- การตลาดปศุสตั ว์ ในความหมายทางธุรกิจหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นาํ เอาสัตว์มีชีวิต
จากแหล่งผลิตหรื อบริ ษทั ครบวงจรไปถึงมือผูบ้ ริ โภคในเวลาและสถานที่ที่ตอ้ งการ หรื อหมายถึง
การดําเนินกิจกรรมอันจะส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์กระจายจากผูผ้ ลิตปศุสตั ว์ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้บริ โภค
ในลักษณะที่ตอ้ งการตามความเหมาะสม
- ความสําคัญของการตลาดปศุสตั ว์ การตลาดเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การดําเนินการทางด้านการตลาดจะส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ทั้งในแง่ของผลดีหรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับและผลเสี ยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งจําแนก
ความสําคัญของการตลาดได้ดงั นี้
- ความสําคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและบุคคล ( ตั้งแต่ผผู ้ ลิตจนถึงผูบ้ ริ โภค ) เช่น
การตลาดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของบุคคล การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
ของประชากรในสังคมให้สูงขึ้น การตลาดทําให้เกิดงานอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลเพิ่มขึ้น
- ความสําคัญของการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การตลาด ช่วยให้ประชากรมี
รายได้สูงขึ้น ทําให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต การตลาดช่วยสร้างความต้องการในสิ นค้า
และบริ การ การตลาดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ
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2.2 เกษตรพันธะสั ญญา
เกษตรพันธะสัญญา ( Contact Farming ) (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.ม.ป.ป)
โดยทัว่ ไปหมายถึงการทําสัญญาในการทําการเกษตรหรื อฟาร์มสัญญาที่มีความหมายถึงการ
เพาะปลูกพืชหรื อการเลี้ยงปศุสตั ว์ที่มีการทําสัญญาซื้อขายกัน ประกอบด้วย คู่สญ
ั ญา 2 ฝ่ าย คือ
ผูผ้ ลิต ได้แก่ ฝ่ ายฟาร์ม และคู่สญ
ั ญา อีกฝ่ ายหนึ่ง คือ ผูซ้ ้ือผลผลิต ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นในรู ป
ของบริ ษทั หรื อโรงงานแปรรู ปต่างๆ ในสัญญาส่ วนใหญ่จะมีการกําหนดราคาซื้อผลผลิตหรื อ
วิธีการกําหนดราคาผลผลิต รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตที่จะรับซื้อไว้ดว้ ย
นอกจากนี้ ข้อตกลงในสัญญาในหลายๆกรณี จะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดหาปัจจัยสนับสนุนการ
ผลิตต่างๆ ตลอดจนคําปรึ กษาด้านเทคโนโลยีในการผลิตให้กบั ฝ่ ายผูผ้ ลิตเพื่อความมัน่ ใจใน
มาตรฐานของผลผลิตให้เป็ นไปตามสัญญา
2.3 ยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2555-2560
ยุทธศาสตร์กรมปศุสตั ว์ พ.ศ.2555-2560 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โดย
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีสาระสําคัญ ดังนี้ (กองแผนงาน กรมปศุสตั ว์,2556) ยุทธศาสตร์
กรมปศุสตั ว์ พ.ศ.2556-2560 มุ่งพัฒนากรมปศุสตั ว์ให้เข้มแข็งทุกด้านอย่างสมดุล โดยมี 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสตั ว์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรด้าน
ปศุสตั ว์ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติให้แก่บุคลากรของภาครัฐและเกษตรกรด้าน
ปศุสตั ว์ ทั้งด้านการผลิต การแปรรู ป ตลอดจนในเชิงพาณิ ชย์ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ปั จจัยเสี่ ยงจากข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิ ดเสรี ทางการค้า ตลอดจนการเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ ภูมิปัญญากับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมในเชิงบูรณาการ สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ยกระดับการทํางานของ
บุคลากรภาครัฐไปสู่ สงั คมแห่งการวิจยั พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู ้ ให้บริ การเกษตรอย่าง
เป็ นธรรม เข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพอย่างยัง่ ยืน ด้วยการเห็น
คุณค่าของอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างสมดุล ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการผลิตปศุสตั ว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไก
ตลาด พัฒนาและปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตปศุสัตว์ ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากล
ตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่คา้ รวมไปถึงการส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมด้านความร่ วมมือกับ
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ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาพันธุ์สตั ว์ สุ ขภาพสัตว์ ในทุกมิติอย่างครบวงจร ควบคุม
และกํากับการใช้สารเคมี ยารักษาโรค โดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก พร้อมปรับ
โครงสร้างการผลิตให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน สนับสนุนให้การผลิตเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดภายในประเทศ และความต้องการของตลาดภายนอกประเทศ สร้างเสริ ม
การเตรี ยมความพร้อม รับมือเงื่อนไขทางการค้า มาตรการกีดกันทางการค้าในรู ปแบบต่าง ๆ
มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการผลิตที่เป็ นสากลเป็ นสําคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริ หารจัดการด้านปศุสตั ว์ ปรับปรุ งและพัฒนา
บริ หารจัดการด้านปศุสตั ว์ให้เป็ นระบบ มีประสิ ทธิภาพ ทั้งด้านการให้บริ การของบุคลากรด้าน
ปศุสตั ว์ การจัดระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย และง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลด้านการผลิต
การวิจยั พัฒนาข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม บริ การต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลด้านการพาณิ ชย์
ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อให้การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การปศุสตั ว์เกิดประสิ ทธิผล พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรกรมปศุสตั ว์กบั
ผูร้ ับบริ การ คือ เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตลอดจนมีการดําเนินงานใน
ลักษณะที่เป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงได้อย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั้งการเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
องค์กร และสนับสนุนการสรรสร้างสิ นค้าด้านการปศุสตั ว์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ยา่ งมีประสิ ทธิภาพ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษา
3.1 แหล่งข้ อมูล
ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสถิติ ข้อมูลจํานวนสัตว์ ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อน ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) นําข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงจํานวนปศุสตั ว์ ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559
และอธิบายวิถีการตลาดในพื้นที่ เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ประกอบการกําหนดงาน/โครงการในพื้นที่
ให้มีความเหมาะสม และเป็ นข้อมูลให้แก่เกษตรกรตัดสิ นใจเลือกเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการของ
ตลาด ทั้งนี้การศึกษาใช้เครื่ องทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการอธิบาย
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บทที่ 4
ผลและวิจารณ์ ผล
4.1 สถานการณ์ จํานวนเกษตรกรและจํานวนสั ตว์ ในพืน้ ที่
สถานการณ์จาํ นวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 ระหว่างปี พ.ศ.2555 2559 มีจาํ นวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในแต่ละปี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 พ.ศ.2555 - 2559
จํานวนเกษตรกร (ครัวเรื อน)
การเปลีย่ นแปลง
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
โคเนื้อ
99,418
72,519
75,334
74,306
69,848
-8.45%
สุ กร
29,287
22,246
8,996
18,142
14,228
-16.51%
ไก่เนื้อ
4,563
3,927
3,502
3,064
2,903
-10.69%
ไก่ไข่
8,617
8,970
7,469
6,647
10,352
4.69%
แพะเนื้อ
8,163
5,572
5,240
5,485
5,257
-10.42%
รวม
150,048
113,234
100,541
107,644
102,588
-9.07%
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสตั ว์
สถานการณ์จาํ นวนเกษตรกรในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 พบว่าจํานวนเกษตรกร ระหว่างปี พ.ศ.
2555-2559 มีจาํ นวนลดลงจาก 150,048 ครัวเรื อน ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 102,588 ครัวเรื อน ในปี
พ.ศ.2559 หรื อลดลงเฉลี่ยปี ละ 9.07% ( ดังตารางที่ 1 ) สาเหตุเนื่องมาจากปัจจุบนั เกษตรกร
ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น ราคาผลผลิตตกตํ่า ต้นทุนอาหารสัตว์ที่
เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติซ่ ึงส่ งผลให้สตั ว์เลี้ยงตาย และโรคระบาดสัตว์ และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้
จํานวนเกษตรกรลดลงคือ ปัจจุบนั ประเทศไทยเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุ โดยในปี พ.ศ.2559 มี
ประชากรผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึ้นไป 784,037 ราย จากจํานวนประชากรในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8
ทั้งหมด5,593,189 ราย ( ที่มา : สถิติผสู ้ ู งอายุ กรมกิจการผูส้ ู งอายุ ) ทําให้แรงงานภาค
การเกษตรลดลง ประชากรรุ่ นใหม่ไม่สนใจในการทําอาชีพเลี้ยงสัตว์หรื ออาชีพการเกษตรอื่นๆ
เนื่องจากอาชีพทางการเกษตรสร้างรายได้ไม่ดีเท่าที่ควรประกอบการต้องใช้เวลาในการทํา
การเกษตรนานกว่าจะได้ผลตอบแทน จึงทําให้จาํ นวนเกษตรกรลดลง
ชนิดสัตว์
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สถานการณ์จาํ นวนสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2559 มีจาํ นวน
ปศุสตั ว์ในแต่ละปี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 พ.ศ.2555 - 2559
จํานวนสั ตว์ ( ตัว )
การเปลีย่ นแปลง
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
โคเนื้อ
429,924
310,797
324,286
346,486
323,374
-6.87%
สุ กร
1,097,909 898,334
891,988
758,544
669,377
-11.64%
ไก่เนื้อ
8,834,795 7,017,714 8,674,114 8,956,700 8,804,324
-0.09%
ไก่ไข่
3,098,719 2,592,567 2,996,069 3,610,502 3,885,190
5.82%
แพะเนื้อ
80,657
63,104
65,720
75,458
71,409
-3.00%
0.39%
รวม 13,542,004 10,882,516 12,952,177 13,747,690 13,753,674
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสตั ว์
สถานการณ์การเลี้ยงสัตว์ในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 พบว่าจํานวนโคเนื้อ สุ กร ไก่เนื้อ ไก่ไข่
แพะเนื้อ โดยรวมเพิม่ ขึ้นจาก 13,542,004 ตัว ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 13,753,674 ตัว ในปี
พ.ศ. 2559 หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.39 ต่อปี โดยไก่ไข่มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด จาก 3,098,719 ตัว ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 2,885,190 ตัว ในปี พ.ศ.2559 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 5.82 ต่อปี รองลงมาคือ ไก่เนื้อ แพะเนื้อ โคเนื้อ และสุ กร ตามลําดับ
สถานการณ์ การผลิต
โคเนื้อ
จํานวนโคเนื้อ ในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ระหว่างปี 2555-2559 พบว่ามีจาํ นวนลดลงจาก
429,924 ตัว ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 323,374 ในปี พ.ศ.2559 หรื อลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.87 ต่อปี
(ดังตารางที่ 2 ) เกษตรกรบางส่ วนเลิกเลี้ยงเนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยมีตน้ ทุนการ
ผลิตโคขุนเฉลี่ยขนาดนํ้าหนัก 350-450 กิโลกรัม เท่ากับ 90.55 บาทต่อกิโลกรัม ( ที่มา :
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) ข้อจํากัดของพื้นที่ที่ใช้เลี้ยง เกษตรกรหันไปทําการเกษตร
รู ปแบบอื่นแทน เช่น การปลูกพืช ทําสวนผลไม้ ถึงแม้ราคาเนื้อโคจะมีราคาสู งแต่ยงั ไม่เป็ น
แรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจเลี้ยงโคเนื้อมากเท่าที่ควรและใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 1 ปี เพื่อให้
ได้โคขุนนํ้าหนัก 550-600 กิโลกรัม จึงขายผลผลิตได้
สุ กร
จํานวนสุ กร ในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ระหว่างปี 2555-2559 พบว่ามีจาํ นวนลดลงจาก
1,097,909 ตัว ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 669,377 ตัว ในปี พ.ศ.2559 หรื อลดลงเฉลี่ยร้อยละ
ชนิดสัตว์
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11.64 ต่อปี (ดังตารางที่ 2 ) เนื่องจากปั จจุบนั ราคาสุ กรหน้าฟาร์มตกตํ่า โดยสุ กรมีชีวิตหน้า
ฟาร์ม ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เท่ากับ 58 บาทต่อกิโลกรัม ( ที่มา : สมาคมผูเ้ ลี้ยงสุ กร
แห่ งชาติ ) ทําให้เกษตรกรแบกรับต้นทุนในการเลี้ยง เช่น ค่าอาหารสัตว์ ค่าพันธุ์ เพิ่มขึ้น โดย
ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี พ.ศ.2559 ต้นทุนการผลิตสุ กรขุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.38 บาท
และ 66.77 บาท ตามลําดับ ( ที่มา : คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุ กร ) แต่ผลผลิตที่ได้ไม่
สามารถสร้างกําไรให้เกษตรกรเท่าที่ควรจึงเลิกเลี้ยง อีกทั้งเกษตรกรต้องใช้พ้นื ที่ในการเลี้ยงมาก
และปั ญหาเรื่ องกลิ่นจากการทําฟาร์มสุ กรซึ่งส่ งผลต่อชุมชนที่มีการขยายเพิ่มมากขึ้น
ไก่ เนื้อ
จํานวนไก่เนื้อในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ระหว่างปี 2555-2559 พบว่ามีจาํ นวนลดลงจาก
8,834,795 ตัว ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 669,377 ตัว ในปี พ.ศ.2559 หรื อลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.09
ต่อปี (ดังตารางที่ 2 ) เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้พ้นื ที่ในการเลี้ยงมาก อีกทั้งการเลี้ยงไก่เนื้อต้อง
เลี้ยงในระบบฟาร์มปิ ด เกษตรกรต้องใช้ตน้ ทุนค่าแรงงานในการเลี้ยงมาก ถึงแม้วา่ จะได้รับการ
สนับสนุนด้านอาหารเลี้ยงสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ จากผูป้ ระกอบการคูส่ ญ
ั ญาก็ตาม และปัญหาเรื่ อง
โรคระบาดสัตว์ เช่น โรคไข้หวัดนก เป็ นต้น
ไก่ไข่
จํานวนไก่ไข่ในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ระหว่างปี 2555-2559 พบว่ามีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจาก
3,098,719 ตัว ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 3,885,190 ตัว ในปี พ.ศ.2559 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
5.82 ต่อปี (ดังตารางที่ 2 ) เนื่องจากการขยายการผลิตตามความต้องการการบริ โภคที่เพิม่ ขึ้นตาม
จํานวนประชากร ประกอบกับมีระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐและ
เอกชนมีการรณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคไข่ไก่ โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ
ไก่ไข่และปริ มาณการบริ โภคไข่ไก่ที่มีเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง (ที่มา : สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ) จึงเป็ นโอกาสให้เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ตน้ ทุนการเลี้ยง
ไก่ไข่โดยเฉพาะค่าอาหารซึ่งเป็ นต้นทุนหลักร้อยละ 74 (ที่มา : สมาคมผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และส่ งออก
ไข่ไก่) สู งขึ้นก็ตาม
แพะเนื้อ
จํานวนแพะเนื้อในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ระหว่างปี 2555-2559 พบว่ามีจาํ นวนลดลงจาก
80,657 ตัว ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 71,409 ตัว ในปี พ.ศ.2559 หรื อลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
(ดังตารางที่ 2 ) เนื่องจากการเลี้ยงแพะต้องมีการบริ หารจัดการสุ ขภิบาลอย่างดี เนื่องจากแพะเนื้อ
เป็ นโรคได้ง่ายและซึ่งเกษตรกรยังไม่ได้รับการส่ งเสริ มให้ผลิตแพะเนื้อมากนัก เนื่องจากความไม่
แน่นอนของตลาดและการบริ โภคแพะเนื้อยังจํากัดอยูใ่ นบางพื้นที่และขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาอุปสงค์อุปทานเท่านั้นทําให้ราคาแพะเนื้อไม่แน่นอน จึงทําให้ปริ มาณการผลิตแพะเนื้อมีแนวโน้มลดลง
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4.2 การตลาดสิ นค้ าปศุสัตว์ในพืน้ ที่
การศึกษาการตลาดในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 นั้น เป็ นการศึกษาโครงสร้างการตลาด
ปศุสตั ว์ ซึ่งแต่ละชนิดสัตว์มีโครงสร้างการตลาดที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยแต่ละชนิดสัตว์น้ นั มี
ลักษณะโครงสร้างการตลาดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
โคเนื้อ

ทีม่ า ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
ภาพที่ 1 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและการตลาดโคเนื้อในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ต่อปี (พ.ศ.2555-2559)
ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ 69,848 ราย (กรมปศุสตั ว์,2559)
2. พ่อค้าท้องถิ่นในพื้นที่ ทําหน้าที่รวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกร นอกจากนี้ยงั มีพอ่ ค้าท้องถิ่น
จากนอกพื้นที่ที่นาํ โคเนื้อเข้ามาขายในตลาดนัดโคในพื้นที่
3. โรงฆ่าโคในพื้นที่
4. ผูค้ า้ เนื้อโค เป็ นผูค้ า้ ปลีกเนื้อโคในตลาดสด
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5. ห้างค้าปลีก นําเข้าเนื้อโคแช่แข็งจากโรงงานผลิตในภาคกลางจําหน่ายในห้างและ
ร้านอาหาร
6. ผูบ้ ริ โภค จํานวนประชากรในพื้นที่ 5,593,189 คน (กรมการปกครอง,2559)
วิถีการตลาดโคเนื้อ
วิถีการตลาดโคเนื้อในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 เกษตรกรขายโคเนื้อมีชีวิต โดยตรงให้แก่
เกษตรกรด้วยกันเองเพื่อนําไปเป็ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ บางรายขายโคเนื้อมีชีวิตให้ผคู ้ า้ รับซื้อท้องถิ่น
เป็ นผูร้ วบรวมโคเนื้อไปขายในตลาดโคในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อนําเข้าโรงฆ่าหรื อนําไป
เลี้ยงขุน/ทําพันธุ์ โคที่เข้าโรงฆ่าจะออกสู่ ตลาดในรู ปแบบเนื้อโคชําแหละ ซึ่งจะมีผคู ้ า้ รับซื้อเนื้อโค
ชําแหละไปขายในตลาดสดให้แก่ผบู ้ ริ โภค ในส่ วนของเนื้อโคที่ขายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะ
เป็ นการนําเข้าเนื้อโคแช่แข็งจากโรงงานผลิตนอกพื้นที่ การบริ โภคเนื้อโคในพื้นที่ผบู ้ ริ โภคมี
พฤติกรรมการบริ โภคเนื้อโคค่อนข้างจํากัด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากค่านิยมของผูบ้ ริ โภคที่มองว่าเนื้อ
โคเหนียว ไม่อร่ อย ค่านิยมการไม่บริ โภคสัตว์ใหญ่ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับศาสนา เป็ นต้น
สุ กร

ทีม่ า ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
ภาพที่ 2 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและการตลาดสุ กรในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ต่อปี (พ.ศ.2555-2559)
ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร 14,228 ราย ( กรมปศุสตั ว์,2559) เลี้ยงแบบพันธะสัญญาและ
แบบอิสระ
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2. ผูป้ ระกอบการที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับเกษตรกรที่เลี้ยงในรู ปแบบพันธะสัญญา
3. โรงฆ่าสุ กร
4. ผูค้ า้ เนื้อสุ กร เป็ นผูค้ า้ ปลีกเนื้อสุ กรสดในตลาดสด
5. ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในพื้นที่ นําเข้าเนื้อสุ กรแช่แข็งจากโรงงานในภาคกลาง จําหน่าย
ปลีกภายในห้างค้าปลีก
6. ผูบ้ ริ โภคเนื้อสุ กรชําแหละ 5,291,157 ราย (กรมการปกครอง,2559)
วิถีการตลาดสุ กร
วิถีการตลาดสุ กรในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 ผูป้ ระกอบการในพื้นที่นาํ เข้าลูกสุ กรพันธ์จาก
นอกพื้นที่และส่ งให้แก่เกษตรกรที่เป็ นคู่สญ
ั ญาในพื้นที่ ในส่ วนของเกษตรกรที่เลี้ยงในรู ปแบบ
อิสระจะซื้อพ่อแม่พนั ธุ์สุกรจากนอกพื้นที่ เพื่อมาเลี้ยงขุน เมื่อเกษตรกรเลี้ยงสุ กรจนได้ขนาดตามที่
ตลาดต้องการแล้ว ก็จะขายสุ กรมีชีวิตให้แก่ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นคู่สญ
ั ญาเพื่อนําเข้าโรงฆ่าสัตว์ใน
พื้นที่หรื อบางส่ วนผูป้ ระกอบการก็จะขนส่ งสุ กรมีชีวิตเพื่อเข้าโรงฆ่านอกพื้นที่ โรงฆ่าในพื้นที่น้ นั
นอกจากจะรับสุ กรมีชีวิตจากผูป้ ระกอบการในพื้นที่แล้ว ยังมีการนําสุ กรมีชีวิตจากนอกพื้นที่เข้า
โรงฆ่าด้วย เนื่องจากความต้องการที่มีปริ มาณสู ง ปริ มาณความต้องการเนื้อสุ กรมีมากทําให้ตอ้ งมี
การนําเข้าสุ กรมีชีวิตจากนอกพื้นที่ ซึ่งโรงฆ่าในพื้นที่เป็ นของเทศบาลและเอกชนเป็ นส่ วนใหญ่
เมื่อนําสุ กรเข้าฆ่าในโรงฆ่าแล้ว จะมีการขนส่ งเนื้อสุ กรชําแหละเข้าสู่ ตลาด ทั้งตลาดสดและห้างค้า
ปลีกขนาดใหญ่ โดยเนื้อสุ กรที่ขายในตลาดสดนั้นเป็ นเนื้อสุ กรที่มาจากโรงฆ่าของเทศบาล ส่ วน
เนื้อสุ กรที่จาํ หน่ายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่น้ นั จะเป็ นเนื้อสุ กรที่นาํ เข้ามาจากโรงฆ่าเอกชนทั้งใน
และนอกพื้นที่ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นโรงฆ่าขนาดใหญ่ในภาคกลาง
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ไก่ เนื้อ

ทีม่ า ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
ภาพที่ 3 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและการตลาดไก่เนื้อในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ต่อปี (พ.ศ.2555-2559)
ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไก่เนื้อ 2,903 ราย ( กรมปศุสตั ว์,2559) เป็ นเกษตรกรที่เลี้ยงในระบบ
มาตรฐานฟาร์มที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมปศุสตั ว์ 927 ราย (สํานักงานปศุสตั ว์เขต 8)
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจไก่เนื้อ ภายในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ซ่ ึงประกอบกิจการด้านปศุสตั ว์ในการ
ั ญา ผูป้ ระกอบการบางรายเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
รับซื้อผลผลิตจากการเกษตรกร ในรู ปแบบคู่สญ
กับเกษตรกรต่างจากจังหวัดและบางรายเป็ นคู่สญ
ั ญากับเกษตรกรภายในจังหวัดเท่านั้น
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจไก่เนื้อนอกพื้นที่ นําไก่เนื้อจากนอกพื้นที่เข้าโรงฆ่าในพื้นที่
4. โรงฆ่าสัตว์สตั ว์ปีกในพื้นที่เป็ นโรงฆ่าที่มีกาํ ลังการผลิต 1,000 ตัวต่อวันขึ้นไปทั้งหมด
5. ผูค้ า้ ไก่สด เป็ นผูค้ า้ ไก่สดในตลาดสด
6. ห้างค้าปลีกรายใหญ่ นําเข้าเนื้อไก่แช่แข็งจากโรงงานในภาคกลางจําหน่ายปลีกในห้าง
7. ผูบ้ ริ โภค จํานวนประชากรในพื้นที่ 5,593,189 คน (กรมการปกครอง,2559)
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วิถีการตลาดไก่ เนื้อ
การตลาดไก่เนื้อในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 เกษตรกรที่ข้ นึ ทะเบียนมาตรฐานฟาร์มร้อยละ
90 เป็ นคู่สญ
ั ญากับผูป้ ระกอบการไก่เนื้อครบวงจรในพื้นที่ ซึ่งผูป้ ระกอบการบางรายเป็ นคู่สญ
ั ญา
กับเกษตรกรนอกพื้นที่ดว้ ย โดยเกษตรกรขายไก่เนื้อตามราคาที่ตกลงกับผูป้ ระกอบการ จากนั้น
ผูป้ ระกอบการจะรวบรวมไก่เนื้อเข้าโรงฆ่าเพื่อแปรรู ปเป็ นไก่ชาํ แหละ นอกจากนี้เกษตรกรบางราย
เลี้ยงไก่เนื้อในรู ปแบบอิสระก็จะเป็ นผูน้ าํ ไก่เนื้อเข้าโรงฆ่าเอง ซึ่งในปัจจุบนั พบว่าเกษตรกรส่ วน
ั ญามากขึ้นอันเป็ นผลมาจากสถานการณ์ราคาไก่เนื้อมีความ
ใหญ่เลี้ยงฟาร์มไก่เนื้อในรู ปแบบคู่สญ
ผันผวน เกษตรกรจึงหาช่องทางในการลดความเสี่ ยงในเรื่ องราคาจึงเปลี่ยนรู ปแบบฟาร์มอิสระมา
เป็ นการเลี้ยงแบบคู่สญ
ั ญามากขึ้น ทั้งนี้ฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 เข้าสู่ ระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 927 ฟาร์ม เป็ นฟาร์มในรู ปแบบพันธะสัญญา จํานวน 914 ฟาร์ม (ที่มา :
สํานักงานปศุสตั ว์เขต 8 ) คิดเป็ นร้อยละ 92 ของจํานวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมด นอกจาก
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่นาํ ไก่เนื้อเข้าโรงฆ่าแล้วยังมีผปู ้ ระกอบการจากนอกพื้นที่นาํ ไก่เนื้อเข้าโรงฆ่า
ในพื้นที่ดว้ ยเช่นกัน เมื่อเข้าสู่ โรงฆ่าเป็ นไก่ชาํ แหละแล้ว จะขายให้แก่พอ่ ค้าปลีกซึ่งเป็ นผูค้ า้ ไก่สด
ในตลาดสด และมีการนําไก่ชาํ แหละจากนอกพื้นที่เข้ามาจําหน่ายด้วยเช่นกัน เนื่องจากการผลิตใน
พื้นที่ไม่เพียงพอ การนําเข้าเนื้อไก่สดจากโรงงานผลิตมาตรฐานในภาคกลางเข้ามาจําหน่ายในห้าง
ค้าปลีกต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคจะได้บริ โภคเนื้อไก่สด
ไก่ ไข่

ภาพที่ 4 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและการตลาดไก่ไข่ในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ต่อปี (พ.ศ.2555-2559)
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ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไก่ไข่ 10,352 ราย ( กรมปศุสตั ว์,2559 )
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซื้อไข่ไก่ รับซื้อผลผลิตจากการเกษตรกร
3. ศูนย์รวบรวมไข่ รับซื้อไข่ไก่จากเกษตรกรคู่สญ
ั ญาและฟาร์มของบริ ษทั เพื่อคัดแยกขนาด
4. พ่อค้าท้องถิ่น รับซื้อไข่ไก่จากเกษตรกรรายย่อย
5. ผูค้ า้ ไข่ไก่ เป็ นผูค้ า้ ไข่ไก่สดในตลาดสดและร้านขายสิ นค้าทัว่ ไป
6. ห้างค้าปลีกรายใหญ่ นําเข้าไข่ไก่เพื่อจําหน่าย
7. ผูบ้ ริ โภค จํานวนประชากรในพื้นที่ 5,593,189 คน (กรมการปกครอง,2559)
วิถีการตลาดไก่ ไข่
วิถีการตลาดไก่ไข่ในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไก่ไข่รายย่อยขายไข่ไก่ให้แก่
พ่อค้ารวบรวมไข่ไก่ทอ้ งถิ่น ส่ วนเกษตรกรที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับผูป้ ระกอบการรับซื้อไข่ไก่ในพื้นที่
ก็จะขายผลผลิตให้แก่ผปู ้ ระกอบการ พ่อค้าท้องถิ่นที่รับซื้อไข่ไก่จากเกษตรจะกระจายสิ นค้าออก
จําหน่ายตามแหล่งต่าง ๆ ในท้องที่ เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ขณะเดียวกันเกษตรกรที่ขายไข่ไก่
คละขนาดให้กบั ผูป้ ระกอบการคู่สญ
ั ญา ซึ่งผูป้ ระกอบการจะนําไข่ไก่ท้ งั หมดเข้าสถานที่รวบรวม
ไข่ไก่ของเอกชนเพื่อคัดแยกและทําความสะอาด จากนั้นจะกระจายสิ นค้าไปยังห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่ในพื้นที่เพื่อจําหน่ายให้แก่ผบู ้ ริ โภค นอกจากนี้หา้ งค้าปลีกยังมีการนําเข้าไข่ไก่จากศูนย์
รวบรวมไข่นอกพื้นที่เข้ามาจําหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วย จากการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ.2559
มีปริ มาณไข่ไก่ในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 รวม 753 ล้านฟอง ( ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ) มีอตั ราการบริ โภคไข่ไก่ในปี พ.ศ.2559 เฉลี่ย 135 ฟอง/คน/ปี
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แพะเนื้อ

ทีม่ า ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
ภาพที่ 5 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและการตลาดแพะเนื้อในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 ต่อปี (พ.ศ.2555-2559)
ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อ 5,257 ราย (กรมปศุสตั ว์,2559)
2. พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ทําหน้าที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้วนําไปขายให้แก่พอ่ ค้าขาย
ปลีกแพะเนื้อมีชีวิตหรื อพ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อชําแหละ ในขณะเดียวกันพ่อค้าขายปลีก
แพะเนื้อมีชีวิตและพ่อค้าขายแพะเนื้อชําแหละ รับซื้อแพะเนื้อจากเกษตรกรได้โดยตรงโดย
ไม่ผา่ นผูร้ วบรวมแพะท้องถิ่น
3. ตลาดแพะ ซื้อขายแพะพ่อแม่พนั ธุ์เพื่อนําไปเลี้ยงขุน ทําพันธุ์ โดยมีตลาดทั้งในและนอก
จังหวัด การบริ โภคเนื้อแพะแปรรู ปในรู ปแบบต่างๆ เช่น ข้าวหมกแพะ ซุปแพะ เนื้อ
แพะอบสมุนไพร นอกจากนั้นตลาดแพะในพื้นที่มีการซื้อขายแพะเพือ่ นําไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
4. ผูบ้ ริ โภค จํานวนประชากรในพื้นที่ 5,593,189 คน (กรมการปกครอง,2559)
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วิถีการตลาดแพะเนื้อ
การเลี้ยงแพะในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 คิดเป็ นร้อยละ 15.34 ของจํานวนแพะทั้งหมดใน
ประเทศ มีการเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนมในพื้นที่รวม 100,179 ตัว สัดส่ วนการเลี้ยงแพะเนื้อ ร้อย
ละ 97.06 และแพะนม ร้อยละ 2.94 ของจํานวนแพะทั้งหมดในพื้นที่ (ที่มา : สํานักงานปศุสตั ว์
จังหวัด ) เกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนื้อซื้อพ่อแม่พนั ธุ์ท้ งั ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ส่ วนใหญ่ซ้ือ
จากจังหวัดนครศรี ธรรมราช กระบี่ บางส่ วนซื้อพ่อแม่พนั ธุ์จากภาคกลาง นํามาเลี้ยงขุน แพะเนื้อ
ที่นิยมเลี้ยงและซื้อขายระหว่างเกษตรกรเพือ่ นําไปขยายพันธุ์หรื อขุนต่อในพื้นที่ ได้แก่ แพะเนื้อ
ลูกผสมบอร์ ซาแนน แองโกลนูเบียนและพันธุ์พ้นื เมือง (ที่มา : สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด) เมื่อ
เกษตรเลี้ยงขุนได้ตามขนาดตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรจะขายแพะเนื้อให้พอ่ ค้ารับซื้อในพื้นที่
บางส่ วนเกษตรกรขายให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง ซึ่งนํ้าหนักแพะเนื้อนิยมซื้อขายเพื่อนําไปชําแหละคือ
นํ้าหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัม โดยราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120-150 บาท (ที่มา : สํานักงาน
ปศุสตั ว์จงั หวัด ) ส่ วนแพะที่นาํ ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น จะเป็ นแพะที่มีขนาดเล็ก
นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ราคาซื้อขายแพะเนื้อขึ้นอยูก่ บั ความต้องการแต่ละช่วงเวลา โดย
พ่อค้าขายเนื้อแพะในพื้นที่จะขายเนื้อแพะชําแหละให้กบั ร้านอาหาร ภัตตาคาร/โรงแรม
และกลุ่มลูกค้าที่นิยมการรับประทานเนื้อแพะ
4.3 ราคาสิ นค้าปศุสัตว์ ทเี่ กษตรกรขายได้ หน้ าฟาร์ มรายจังหวัด
ราคาสิ นค้าปศุสตั ว์เป็ นปัจจัยหนึ่งที่เป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจและตัดสิ นใจในการ
เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 แต่ละจังหวัดมีราคาที่แตกต่างกัน ปั จจัยความ
แตกต่างของราคาสิ นค้าปศุสตั ว์คือปริ มาณความต้องการและช่วงเวลาในแต่ละพื้นที่เปรี ยบเทียบกับ
ปริ มาณสัตว์ที่ผลิตได้ในแต่ละรอบการผลิต ต้นทุนในการขนส่ งอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน โดยใน ปี พ.ศ.2559 พื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 มีราคาสิ นค้าปศุสตั ว์ที่ได้ทาํ การศึกษา
แต่ละชนิดสัตว์ของแต่ละพื้นที่ ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ราคาสิ นค้าปศุสตั ว์ที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8
ราคา
ไก่เนื้อ ไข่ ไก่(บาท/ฟอง)
ชุมพร
42
2.6
กระบี่
43
2.5
ระนอง
42
3.8
พังงา
55
3.03
นครศรี ธรรมราช
41
3.33
สุ ราษฎร์ธานี
42
3.60
ภูเก็ต
38
3.33
พัทลุง
45
3.28
ตรัง
44
3.19
ราคาเฉลีย่
43.56
3.18
ที่มา สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด,พ.ศ.2559
จังหวัด

( บาท/กก. )
โคเนื้อ
98
80
80
87
90
90
91
113
91.13

สุ กร
66
64
68
68
70
65
76
69
72
68.67

แพะเนื้อ
120
120
100
120
120
120
150
120
120
121.11

ราคาสิ นค้าปศุสตั ว์ที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 พบว่า แพะเนื้อมี
ราคาต่อกิโลกรัมสู งที่สุด คือ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 121.11 บาท เกษตรกรนิยมขายแพะเนื้อขนาด
15-20 กิโลกรัมต่อตัว การซื้อขายแพะในพื้นที่เกษตรกรนิยมซื้อไปขยายพันธุ์ แปรรู ป ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เป็ นต้น ทําให้แพะเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด แต่เนื่องจากปริ มาณการเลี้ยง
แพะเนื้อในพื้นที่มีนอ้ ย ส่ งผลให้มีราคาสู ง รองลงมาคือโคเนื้อ มีราคากิโลกรัมละ 91.13 บาทต่อ
กิโลกรัม เนื่องจากความต้องการบริ โภคเนื้อโคคุณภาพมีจาํ นวนมากแต่มีปริ มาณการผลิตน้อย มี
การบริ โภคกลุ่มที่ชื่นชอบ อีกทั้งการบริ โภคโคเนื้อเป็ นกลุ่มเฉพาะที่ชื่นชอบการบริ โภคเนื้อโค
นอกจากการซื้อขายโคเนื้อเพือ่ แปรรู ปจําหน่ายในรู ปแบบเนื้อโคชําแหละแล้วนั้น เกษตรกรยังซื้อ
โคเนื้อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ขยายพันธุ์ เป็ นต้น
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บทที่ 5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การศึกษาสถานการณ์จาํ นวนปศุสตั ว์และการตลาดในพื้นที่เขตปศุสตั ว์ที่ 8 ครั้งนี้ ทําให้
ทราบถึงสถานการณ์การเลี้ยง โคเนื้อ สุ กร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ แพะเนื้อ มีแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ต้ งั แต่
พ.ศ.2555-2559 ทุกชนิดสัตว์มีแนวโน้มการเลี้ยงลดลง ยกเว้น ไก่ไข่มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
5.82 ต่อปี เป็ นผลมาจากการขยายการผลิตตามความต้องการการบริ โภคที่เพิ่มขึ้นตามจํานวน
ประชากร ประกอบกับมีระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนมีการ
รณรงค์ส่งเสริ มการบริ โภคไข่ไก่ โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไก่ไข่และ
ปริ มาณการบริ โภคไข่ไก่ที่มีเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นโอกาสให้เกษตรกรมี
การเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ตน้ ทุนการเลี้ยงไก่ไข่สูงขึ้นก็ตาม รองลงมาคือการเลี้ยง ไก่เนื้อ
แพะเนื้อ โคเนื้อ และสุ กร ตามลําดับ
การศึกษาวิถีการตลาดปศุสตั ว์ในเขตปศุสตั ว์ที่ 8 พบว่า ในปัจจุบนั ดําเนินการใน
รู ปแบบของเกษตรแบบพันธะสัญญา โดยเฉพาะการเลี้ยงสุ กร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
เกษตรกรต้องการลดความเสี่ ยงในเรื่ องของราคาสิ นค้าและใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกหรื อช่องทางในการ
บริ โภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเดิมนั้นช่องทางการซื้อสิ นค้าปศุสัตว์ ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นต้องซื้อเนื้อสัตว์จาก
ตลาดสดในพื้นที่เท่านั้น แต่ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสิ นค้าจากห้างค้าปลีก
เอกชนขนาดใหญ่หรื อร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งเป็ นอีกทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภค ทําให้เกิดการ
แข่งขันในเรื่ องของราคาและคุณภาพสิ นค้า
5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาการ
ปศุสตั ว์ในพื้นที่ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะต่ อภาคการผลิต
1 ส่ งเสริมการผลิตต้ นทุนตํ่า จากการศึกษาพบว่าการบริ โภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
ปศุสตั ว์ยงั มีปริ มาณตํ่าเนื่องจากปริ มาณการผลิตน้อย ควรส่ งเสริ มเกษตรกรในการผลิตสัตว์ให้
สามารถผลิตเองได้ในพื้นที่ ลดการนําเข้าพันธุ์สตั ว์จากนอกพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึง
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การให้ความรู ้เกษตรกรในการใช้พืชอาหารสัตว์ อาหารข้น การใช้วตั ถุดิบที่มีในท้องถิ่น ส่ งเสริ ม
การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เหมาะสม ข้อดีของการเลี้ยงสัตว์ คือ สามารถเลี้ยงได้ในทุกพื้นที่ เป็ น
จุดเด่นที่ทาํ ให้เกษตรกรสนใจเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแต่เกษตรกรควรคํานึงถึงความพร้อมในพื้นที่วา่ มี
ความพร้อมมากน้อยเพียงไร เช่น การคมนาคมขนส่ ง แหล่งนํ้า เป็ นต้น
2. เพิม่ ช่ องทางการตลาด ตลาดเป็ นช่องทางในการขายสิ นค้าของเกษตรกร ควรส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าที่หลากหลาย ให้เกษตรกรขายได้และผูบ้ ริ โภคเข้าถึง
3. ปรับระบบการเลีย้ งสั ตว์ ให้ มีมาตรฐาน ปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใส่ ใจในเรื่ องของ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ผูบ้ ริ โภคบางรายพิจารณาบริ โภคเนื้อสัตว์ที่มีระบบจัดการฟาร์ม
มาตรฐานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ควรให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสิ นค้าปศุสตั ว์ให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคและมีมาตรฐานสากล นอกจากให้ความรู ้แก่
เกษตรกรเรื่ องการบริ หารจัดการการเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว ควรให้
ความรู ้เรื่ องการกําจัดของเสี ยจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษด้านต่าง ๆ การนําของเสี ยจาก
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์กลับมาใช้หมุนเวียนภายในฟาร์ม เช่น การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสุ กร หรื อ
การทําปุ๋ ยจาก มูลวัว การเลี้ยงไส้เดือนกําจัดมูลสัตว์ การนําระบบการจัดการทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสตั ว์มาใช้ในการบริ หารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น
4. เพิม่ เกษตรกรและส่ งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร จากปัญหาจํานวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
สัตว์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ( ดังตารางที่ 1 ) ควรส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่เข้าสู่ ระบบการเกษตรเพื่อ
เพิ่มแรงงานด้านการเกษตรและ โดยให้ความรู ้เรื่ องความเลี้ยงสัตว์ครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึง
ผูบ้ ริ โภค เนื่องจากปัจจุบนั พบว่าปัญหาของภาคการเกษตรคือมีแต่ผผู ้ ลิตไม่มีตลาดสําหรับขาย
ผลผลิตมากเพียงพอ ทําให้เกิดผลผลิตล้นตลาดจึงเป็ นที่มาของราคาสิ นค้าตกตํ่า และควรส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้มากยิง่ ขึ้น สร้างอํานาจการ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
ข้ อเสนอแนะต่ อภาคการบริโภค
1. ส่ งเสริมการบริโภค การบริ โภคสิ นค้าปศุสตั ว์เป็ นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ขณะเดียวกันการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปริ มาณการบริ โภคสิ นค้าปศุสตั ว์เป็ นเรื่ องสําคัญ เช่น การให้
ข้อมูลการบริ โภคไข่ไก่ที่เหมาะสม คือ วันละครึ่ งฟอง ในวัยทารก 6 เดือน วันละ 1 ฟอง ในวัย
เด็ก วัยรุ่ น วันทํางาน และผูส้ ู งอายุที่มีสุขภาพดี เป็ นต้น (ที่มา : กรมอนามัย) หรื อประโยชน์จาก
การบริ โภคเนื้อสัตว์ๆ ผ่านสื่ อต่างที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่ายเพื่อสร้างความรับรู ้และเข้าใจ เช่น
Line Facebook เป็ นต้น
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2. ส่ งเสริมการแปรรู ป เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตสิ นค้าปศุสัตว์ลน้ ตลาดหรื อราคาตํ่า ควร
ส่ งเสริ มแปรรู ปสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เช่น การแปรรู ปผลผลิตจากเนื้อสัตว์ เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าปศุสตั ว์ได้อีกทาง
ข้ อเสนอแนะต่ อนโยบายส่ งเสริมการเกษตรของภาครัฐ
1. บังคับใช้ กฎหมายในการดําเนินงานด้ านปศุสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเป็ นการ
ป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์แบบผิดกฎหมาย และเป็ นการควบคุมการแพร่ ระบาดของ
เชื้อโรค เช่น โรคปากเท้าเปื่ อย โรคไข้หวัดนก โรคแท้งติดต่อ นอกจากนี้ควรให้ความรู ้แก่
ผูป้ ระกอบการในเรื่ องระเบียบ/ขั้นตอน การเคลื่อนย้ายสัตว์ให้มีความรู ้ความเข้าใจ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วและลดการกระทําผิดกฎหมาย
2. นโยบายของรัฐ รัฐควรกําหนดนโยบายเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการทําการเกษตรให้มี
มาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถส่ งออกสิ นค้าปศุสตั ว์ไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
และประเทศ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้นโยบายของรัฐจะ
เป็ นสิ่ งที่ช่วยเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ให้แก่เกษตรกรอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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ข้อมูลจํานวนปศุสตั ว์ในประเทศไทย ปี 2555
กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลปศุสตั ว์ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ข้อมูลจํานวนปศุสตั ว์ในประเทศไทย ปี 2556
กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลปศุสตั ว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสตั ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ข้อมูลจํานวนปศุสตั ว์ในประเทศไทย ปี 2557
กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลปศุสตั ว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสตั ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ข้อมูลจํานวนปศุสตั ว์ในประเทศไทย ปี 2558
เกษตรพันธะสัญญา เพื่อบรรเทาความยากจน(กรณี ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่).สํานักวิจยั เศรษฐกิจ
การเกษตร.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สื บค้นเมื่อ 10 สิ งหาคม 2560 จาก
http://www.oae.go.th/download/research/2557/Agricultural_Testament_Chiang_Mai
49.pdf
การศึกษาการตลาดแพะเนื้อ.เอกสารวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.สื บค้น
เมื่อ 10 สิ งหาคม 2560 จาก
www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/download/.../article_20141027141431.pdf
การศึกษาระบบตลาดโคเนื้อ.เอกสารวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร.สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.สื บค้นเมื่อ 10 สิ งหาคม 2560 จาก
www.oae.go.th/download/research/research-cow50.pdf
ข้อมูลประชากร จากระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย จาก
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php
ปิ ยะนุช เงินคล้าย และ พงศ์สณ
ั ห์ ศรี สมทรัพย์ . เอกสารประกอบคําสอน วิชาระเบียบวิธีวจิ ยั
ทางรัฐศาสตร์.ม.ป.ป
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สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.สถิติ
การเกษตรของประเทศไทย 2559
สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สาํ คัญและแนวโน้ม ปี 2560
ปิ ลันธนา แป้นปลื้ม.เอกสารประกอบคําสอน การตลาดสิ นค้าปศุสตั ว์.ม.ป.ป

