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การศึกษาสถานการณ์จาํนวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที ่ 8 

ฉัตรฐาพงค์  คงทุง1 

บทคดัย่อ 

การศึกษาสถานการณ์จาํนวนปศุสตัวแ์ละการตลาดในเขตปศุสตัวท่ี์  8  โดยศึกษาขอ้มูล
จาํนวนและราคา  ไก่เน้ือ  ไก่ไข่  สุกร  โคเน้ือ  แพะเน้ือ  นาํมาวิเคราะห์  สรุปผลขอ้มูล  เพื่อนาํ
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ  โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนขอ้มูลสถิติ  ขอ้มูลจาํนวนสตัว ์ ขอ้มูลการเคล่ือนยา้ยสตัว-์ซากสตัว ์

การศึกษาสถานการณ์จาํนวนปศุสตัว ์ พบวา่   แนวโนม้การเล้ียงสตัวต์ั้งแต่  พ.ศ.2555-
2559  เกือบทุกชนิดสตัวมี์แนวโนม้ลดลง  โดยสุกรมีแนวโนม้การเล้ียงลดลงมากท่ีสุด  เฉล่ียร้อยละ  
44.64  ต่อปี  รองลงมาคือ  โคเน้ือ  แพะเน้ือ  และไก่เน้ือ  เฉล่ียร้อยละ  6.87  3.00  และ  0.09  ต่อปี  
ตามลาํดบั  สาํหรับไก่ไข่มีการเล้ียงเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ  5.82  ต่อปี 

การศึกษาการตลาดสินคา้ปศุสตัว ์ 8  พบวา่  การตลาดสินคา้ในพื้นท่ี   ตอ้งมีการนาํเขา้สตัว์
และซากสตัวจ์ากนอกพื้นท่ีเน่ืองจากปริมาณความตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามจาํนวนประชากร
ท่ีเพิ่มข้ึน  โดยสินคา้ปศุสตัวมี์ราคาเฉล่ีย  ดงัน้ี  แพะเน้ือ  121.11  บาทต่อกิโลกรัม  โคเน้ือ  91.13  
บาทต่อกิโลกรัม  สุกร  68.67  บาทต่อกิโลกรัม  ไก่เน้ือ  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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