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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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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สาํนกังานปศุสตัวเ์ขต  8  รับผดิชอบพื้นท่ี  9 จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดัชุมพร  ระนอง  
นครศรีธรรมราช  ภูเกต็  พงังา  กระบ่ี  ตรัง  พทัลุงและสุราษฎร์ธานี  เป็นหน่วยงานส่วนกลาง        
มีหนา้ท่ีในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยังานดา้นสุขภาพสตัว ์ งานมาตรฐานการปศุสตัว ์                  
งานยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว ์ งานส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์ การบงัคบัใช้
กฎหมายดา้นปศุสตัวแ์ละสนบัสนุนการทาํงานหน่วยงานในพ้ืนท่ี  เพือ่บูรณาการงานดา้นปศุสตัว์
ในพื้นท่ี  สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันางานโครงการต่างๆ  อยา่งเหมาะสม  
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์รายชนิดสตัวข์องกรมปศุสตัว ์ ซ่ึงปัจจุบนัขอ้มูลในระดบัพื้นท่ี                 
มีความสาํคญัเป็นอยา่งสาํหรับการดาํเนินงาน  โครงการต่างๆ  ของภาครัฐ  เป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุน
การตดัสินใจในการวางแผนงาน  งบประมาณ  ใหมี้ความเหมาะสม  นอกจากเป็นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐแลว้  ยงัเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการตดัสินใจประกอบอาชีพเล้ียงสตัวเ์พือ่สร้างรายได้
แก่ครอบครัวหรือเล้ียงเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน   
 การศึกษาสถานการณ์จาํนวนปศุสตัวแ์ละการตลาดในเขตปศุสตัวท่ี์  8  เพื่อศึกษาจาํนวน  
ปศุสตัวแ์ละวถีิการตลาด  โดยศึกษาขอ้มูลชนิดสตัวท่ี์มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  ไก่เน้ือ   
ไก่ไข่  สุกร  โคเน้ือ  แพะเน้ือ  นาํมาวิเคราะห์  เพื่อสรุปการเปล่ียนแปลงและวิถีการตลาดของแต่ละ
ชนิดสตัว ์ สรุปผลการเล้ียงสตัวใ์นพื้นท่ีและภาพรวมการตลาดแต่ละชนิดสตัว ์ จึงเป็นท่ีมาของ
การศึกษาขอ้มูลจาํนวนปศุสตัวแ์ละการตลาดในคร้ังน้ี   
1.2  วตัถุประสงค์ 

1 เพื่อศึกษาสถานการณ์จาํนวนปศุสตัว ์ ขอ้มูลการผลิตและการตลาดในเขตปศุสตัวท่ี์  8 
2.เพื่อใชใ้นการศึกษาจาํนวนปศุสตัว ์ การผลิตและการตลาดในเขตปศุสตัวท่ี์  8 

1.3  ขอบเขตการวจิัย 
1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษาขอ้มูลจาํนวนสตัวแ์ละวิถีการตลาดในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8 
2  ขอบเขตดา้นเวลา  ศึกษาขอ้มูลจาํนวนไก่เน้ือ  ไก่ไข่  สุกร  โคเน้ือ  แพะเน้ือ  ในระหวา่ง

ปี  พ.ศ.2555  -  2559  และขอ้มูลราคาสินคา้ปศุสตัวท่ี์เกษตรกรขายไดห้นา้ฟาร์มในพ้ืนท่ี 
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1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 

เขตปศุสตัวท่ี์  8  หมายถึง  พื้นท่ี  9 จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดัชุมพร  สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช  ระนอง  พงังา  ภูเกต็  กระบ่ี  พทัลุง  และตรัง 

ปศุสตัว ์ หมายถึง  การประกอบอาชีพเล้ียงสตัว ์ เช่น  การทาํฟาร์มสุกร  ฟาร์มสตัวปี์ก 
ฟาร์มแกะ  เป็นตน้ 
 โคเน้ือ  หมายถึง  โคพื้นเมือง  โคพนัธ์ุและโคลูกผสม  โคขนุท่ีเกษตรเล้ียงขายเพื่อบริโภค
เน้ือ  รวมทั้งโคท่ีเล้ียงเพื่อใชง้านดา้นเกษตรกรรมและจุดประสงคอ่ื์น 
 สุกร  หมายถึง  สุกรพนัธ์ุพื้นเมือง  สุกรพนัธ์ุ  สุกรขนุท่ีเกษตรกรเล้ียงเพือ่ขาย  ทาํพนัธ์ุและ
บริโภค 
 ไก่  หมายถึง  ไก่เน้ือ  ไก่ไข่  ท่ีเกษตรกรเล้ียงเพื่อขายและบริโภค 

แพะเน้ือ  หมายถึง  แพะเน้ือท่ีเกษตรกรเล้ียงเพื่อขายและบริโภค 
 เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์ หมายถึง  เกษตรกรผูท่ี้ทาํการเล้ียงสตัวห์รือเป็นเจา้ของสตัว ์
 ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้ หมายถึง  ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้ ณ  หนา้ฟาร์ม 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 

 
2.1  ความหมายและความสําคญัของการตลาดและการตลาด   
 -  ตลาดปศุสัตว์  (ปิลนัธนา,  ม.ป.ป)  อาจมีสถานท่ีหรือไม่มีสถานท่ีอาณาบริเวณปรากฏ
ชดัเจนกไ็ด ้ หรืออาจเป็นสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือกลุ่มของกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  
และรวมถึงระบบใดระบบหน่ึง  ตลอดจนภาวการณ์ใดภาวการณ์หน่ึงท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้กษตรกรผู ้
เล้ียงสตัว ์ สามารถนาํสตัวมี์ชีวิตมาทาํการซ้ือขายกนัทั้งในลกัษณะพบหนา้กนัโดยตรงระหวา่งผูซ้ื้อ
ซ่ึงอาจจะเป็นผูค้า้ส่ง  ผูค้า้ปลีก  ตวัแทนบริษทัหรือบริษทักบัผูข้ายคือเกษตรกรหรืออาจจะไม่เคย
พบหนา้กนัโดยตรงแต่กส็ามารถทาํการซ้ือขาย  ตกลงกนัไดเ้ช่นเดียวกนัและการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนนั้น
เกิดจากความพึงพอใจท่ีจะทาํการซ้ือขายแลกเปล่ียนดว้ยกนัทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
 -  การตลาดปศุสตัว ์ ในความหมายทางธุรกิจหมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนาํเอาสตัวมี์ชีวิต
จากแหล่งผลิตหรือบริษทัครบวงจรไปถึงมือผูบ้ริโภคในเวลาและสถานท่ีท่ีตอ้งการ  หรือหมายถึง  
การดาํเนินกิจกรรมอนัจะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑก์ระจายจากผูผ้ลิตปศุสตัวไ์ปยงัผูบ้ริโภคเพื่อใชบ้ริโภค
ในลกัษณะท่ีตอ้งการตามความเหมาะสม   
 -  ความสาํคญัของการตลาดปศุสตัว ์ การตลาดเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ  
องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  การดาํเนินการทางดา้นการตลาดจะส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง     
ทั้งในแง่ของผลดีหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและผลเสียทั้งภายในและภายนอกประเทศซ่ึงจาํแนก
ความสาํคญัของการตลาดไดด้งัน้ี 
 -  ความสาํคญัของการตลาดท่ีมีต่อสงัคมและบุคคล  (  ตั้งแต่ผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภค  )  เช่น  
การตลาดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล  การตลาดช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ
ของประชากรในสงัคมใหสู้งข้ึน  การตลาดทาํใหเ้กิดงานอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลเพ่ิมข้ึน 
 -  ความสาํคญัของการตลาดท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การตลาด  ช่วยใหป้ระชากรมี
รายไดสู้งข้ึน  ทาํใหเ้กิดการหมุนเวียนของปัจจยัการผลิต  การตลาดช่วยสร้างความตอ้งการในสินคา้
และบริการ  การตลาดทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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2.2  เกษตรพนัธะสัญญา 

เกษตรพนัธะสญัญา ( Contact Farming ) (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.ม.ป.ป)  
โดยทัว่ไปหมายถึงการทาํสญัญาในการทาํการเกษตรหรือฟาร์มสญัญาท่ีมีความหมายถึงการ
เพาะปลูกพืชหรือการเล้ียงปศุสตัวท่ี์มีการทาํสญัญาซ้ือขายกนั  ประกอบดว้ย  คู่สญัญา  2  ฝ่าย  คือ  
ผูผ้ลิต  ไดแ้ก่  ฝ่ายฟาร์ม  และคู่สญัญา  อีกฝ่ายหน่ึง  คือ  ผูซ้ื้อผลผลิต  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นในรูป
ของบริษทัหรือโรงงานแปรรูปต่างๆ  ในสญัญาส่วนใหญ่จะมีการกาํหนดราคาซ้ือผลผลิตหรือ
วิธีการกาํหนดราคาผลผลิต  รวมถึงการกาํหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตท่ีจะรับซ้ือไวด้ว้ย  
นอกจากน้ี  ขอ้ตกลงในสญัญาในหลายๆกรณีจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาปัจจยัสนบัสนุนการ
ผลิตต่างๆ  ตลอดจนคาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยใีนการผลิตใหก้บัฝ่ายผูผ้ลิตเพื่อความมัน่ใจใน
มาตรฐานของผลผลิตใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
2.3  ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2555-2560 

ยทุธศาสตร์กรมปศุสตัว ์ พ.ศ.2555-2560  มีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  
ประกอบดว้ยประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  1  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  3  โดย     
แต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์มีสาระสาํคญั  ดงัน้ี  (กองแผนงาน  กรมปศุสตัว,์2556)  ยทุธศาสตร์        
กรมปศุสตัว ์ พ.ศ.2556-2560  มุ่งพฒันากรมปศุสตัวใ์หเ้ขม้แขง็ทุกดา้นอยา่งสมดุล  โดยมี  6  
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือบรรลุเป้าประสงคห์ลกัของแผนยทุธศาสตร์กรมปศุสตัว ์ 
ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1  พฒันาศกัยภาพเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรดา้น
ปศุสตัว ์ มุ่งเนน้การสร้างความเขม้แขง็ในทุกมิติใหแ้ก่บุคลากรของภาครัฐและเกษตรกรดา้น       
ปศุสตัว ์ ทั้งดา้นการผลิต  การแปรรูป  ตลอดจนในเชิงพาณิชย ์ เพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงและ
ปัจจยัเส่ียงจากขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  การเปิดเสรีทางการคา้  ตลอดจนการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ดว้ยการเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  พฒันาต่อยอดองคค์วามรู้  ภูมิปัญญากบั
เทคโนโลย ี นวตักรรมในเชิงบูรณาการ  สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  ยกระดบัการทาํงานของ
บุคลากรภาครัฐไปสู่สงัคมแห่งการวจิยั  พฒันา  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ใหบ้ริการเกษตรอยา่ง
เป็นธรรม  เขา้ถึงไดง่้าย  พร้อมทั้งสนบัสนุนใหเ้กษตรกรประกอบอาชีพอยา่งย ัง่ยนื  ดว้ยการเห็น
คุณค่าของอาชีพและพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งสมดุล  ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยกระดบัการผลิตปศุสตัวใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและกลไก
ตลาด  พฒันาและปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตปศุสัตว ์ ใหส้อดคลอ้งและไดม้าตรฐานสากล  
ตรงตามเง่ือนไขประเทศคู่คา้  รวมไปถึงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมดา้นความร่วมมือกบั
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ประเทศสมาชิกอาเซียน  ในการพฒันาพนัธ์ุสตัว ์ สุขภาพสตัว ์ ในทุกมิติอยา่งครบวงจร  ควบคุม
และกาํกบัการใชส้ารเคมี  ยารักษาโรค  โดยคาํนึงถึงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั  พร้อมปรับ
โครงสร้างการผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ประหยดัพลงังาน  สนบัสนุนใหก้ารผลิตเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของตลาดภายในประเทศ  และความตอ้งการของตลาดภายนอกประเทศ  สร้างเสริม
การเตรียมความพร้อม  รับมือเง่ือนไขทางการคา้  มาตรการกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบต่าง ๆ  
มุ่งเนน้การสร้างมาตรฐานการผลิตท่ีเป็นสากลเป็นสาํคญั 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาการบริหารจดัการดา้นปศุสตัว ์ ปรับปรุงและพฒันา
บริหารจดัการดา้นปศุสตัวใ์หเ้ป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  ทั้งดา้นการใหบ้ริการของบุคลากรดา้น 
ปศุสตัว ์ การจดัระบบสารสนเทศท่ีครบถว้น  ทนัสมยั  และง่ายต่อการเขา้ถึง  ทั้งขอ้มูลดา้นการผลิต  
การวิจยั  พฒันาข่าวสาร  เทคโนโลย ี นวตักรรม  บริการต่าง ๆ  รวมถึงขอ้มูลดา้นการพาณิชย์
ตลอดจนการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  อยา่งบูรณาการ  เพื่อใหก้ารดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปศุสตัวเ์กิดประสิทธิผล  พร้อมทั้งก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรกรมปศุสตัวก์บั
ผูรั้บบริการ  คือ  เกษตรกร  ผูป้ระกอบการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ตลอดจนมีการดาํเนินงานใน
ลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บั
องคก์ร  และสนบัสนุนการสรรสร้างสินคา้ดา้นการปศุสตัวใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดไดย้า่งมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี  3 
วธีิการดาํเนินการศึกษา 

 
3.1  แหล่งข้อมูล 

ใชแ้หล่งขอ้มูลทุติยภูมิ  ( Secondary Data )  โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  งานวิจยั        
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนขอ้มูลสถิติ  ขอ้มูลจาํนวนสตัว ์ ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลระบบเกษตรกร               
ผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครัวเรือน  ระบบการเคล่ือนยา้ยสตัว ์  
3.2  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ( Descriptive  Statistics) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงจาํนวนปศุสตัว ์ ระหวา่งปี  พ.ศ.2555-2559  
และอธิบายวิถีการตลาดในพ้ืนท่ี  เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการกาํหนดงาน/โครงการในพ้ืนท่ี
ใหมี้ความเหมาะสม  และเป็นขอ้มูลใหแ้ก่เกษตรกรตดัสินใจเลือกเล้ียงสตัวท่ี์มีความตอ้งการของ
ตลาด  ทั้งน้ีการศึกษาใชเ้คร่ืองทางสถิติอยา่งง่าย  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ในการอธิบาย 
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บทท่ี  4 
ผลและวจิารณ์ผล 

 
4.1  สถานการณ์จํานวนเกษตรกรและจํานวนสัตว์ในพืน้ท่ี 

สถานการณ์จาํนวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวใ์นพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  ระหวา่งปี  พ.ศ.2555 - 
2559  มีจาํนวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวใ์นแต่ละปี  ดงัตารางท่ี  1 
ตารางท่ี  1  จาํนวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวใ์นพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  พ.ศ.2555 - 2559 

ชนิดสัตว์ 
จํานวนเกษตรกร  (ครัวเรือน) 

การเปล่ียนแปลง
ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

โคเน้ือ 99,418 72,519 75,334 74,306 69,848 -8.45% 
สุกร 29,287 22,246 8,996 18,142 14,228 -16.51% 
ไก่เน้ือ 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% 
แพะเน้ือ 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% 
ท่ีมา  :  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  กรมปศุสตัว ์
 สถานการณ์จาํนวนเกษตรกรในเขตปศุสตัวท่ี์  8  พบวา่จาํนวนเกษตรกร  ระหวา่งปี  พ.ศ.
2555-2559  มีจาํนวนลดลงจาก  150,048  ครัวเรือน  ในปี  พ.ศ.2555  เป็น  102,588  ครัวเรือน  ในปี  
พ.ศ.2559  หรือลดลงเฉล่ียปีละ  9.07%  (  ดงัตารางท่ี  1  )  สาเหตุเน่ืองมาจากปัจจุบนัเกษตรกร
ไดรั้บผลกระทบจากการประกอบอาชีพเล้ียงสตัว ์ เช่น  ราคาผลผลิตตกตํ่า  ตน้ทุนอาหารสตัวท่ี์
เพิ่มข้ึน  ภยัธรรมชาติซ่ึงส่งผลใหส้ตัวเ์ล้ียงตาย  และโรคระบาดสตัว ์ และอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้
จาํนวนเกษตรกรลดลงคือ  ปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ โดยในปี  พ.ศ.2559  มี
ประชากรผูสู้งอาย ุ 60  ปี  ข้ึนไป   784,037  ราย  จากจาํนวนประชากรในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  
ทั้งหมด5,593,189  ราย  (  ท่ีมา  :  สถิติผูสู้งอาย ุ กรมกิจการผูสู้งอาย ุ )  ทาํใหแ้รงงานภาค
การเกษตรลดลง  ประชากรรุ่นใหม่ไม่สนใจในการทาํอาชีพเล้ียงสตัวห์รืออาชีพการเกษตรอ่ืนๆ  
เน่ืองจากอาชีพทางการเกษตรสร้างรายไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรประกอบการตอ้งใชเ้วลาในการทาํ
การเกษตรนานกวา่จะไดผ้ลตอบแทน  จึงทาํใหจ้าํนวนเกษตรกรลดลง 
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 สถานการณ์จาํนวนสตัวใ์นพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  ระหวา่งปี  พ.ศ.2555 - 2559  มีจาํนวน 
ปศุสตัวใ์นแต่ละปี  ดงัตารางท่ี  2 
ตารางท่ี  2  จาํนวนสตัวใ์นพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  พ.ศ.2555 - 2559 

ชนิดสัตว์ 
จํานวนสัตว์  (  ตัว  ) 

การเปล่ียนแปลง
ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

โคเน้ือ 429,924 310,797 324,286 346,486 323,374 -6.87% 
สุกร 1,097,909 898,334 891,988 758,544 669,377 -11.64% 
ไก่เน้ือ 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% 
แพะเน้ือ 80,657 63,104 65,720 75,458 71,409 -3.00% 

รวม 13,542,004 10,882,516 12,952,177 13,747,690 13,753,674 0.39% 
ท่ีมา  :  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  กรมปศุสตัว ์

สถานการณ์การเล้ียงสตัวใ์นเขตปศุสตัวท่ี์  8  พบวา่จาํนวนโคเน้ือ  สุกร  ไก่เน้ือ  ไก่ไข่  
แพะเน้ือ  โดยรวมเพ่ิมข้ึนจาก  13,542,004  ตวั  ในปี  พ.ศ.  2555  เป็น  13,753,674  ตวั  ในปี     
พ.ศ.  2559  หรือมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ  0.39  ต่อปี  โดยไก่ไข่มีการเล้ียงเพิ่มข้ึนมาก
ท่ีสุด  จาก  3,098,719  ตวั  ในปี  พ.ศ.2555  เป็น  2,885,190  ตวั  ในปี  พ.ศ.2559  หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ  5.82  ต่อปี  รองลงมาคือ ไก่เน้ือ  แพะเน้ือ  โคเน้ือ  และสุกร  ตามลาํดบั 
สถานการณ์การผลิต 
โคเน้ือ 
 จาํนวนโคเน้ือ  ในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ระหวา่งปี  2555-2559  พบวา่มีจาํนวนลดลงจาก  
429,924  ตวั  ในปี  พ.ศ.2555  เป็น  323,374  ในปี  พ.ศ.2559  หรือลดลงเฉล่ียร้อยละ  6.87  ต่อปี
(ดงัตารางท่ี  2  )  เกษตรกรบางส่วนเลิกเล้ียงเน่ืองจากตน้ทุนในการเล้ียงเพ่ิมข้ึน  โดยมีตน้ทุนการ
ผลิตโคขนุเฉล่ียขนาดนํ้าหนกั  350-450  กิโลกรัม  เท่ากบั  90.55  บาทต่อกิโลกรัม  (  ท่ีมา  :  
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2559)  ขอ้จาํกดัของพื้นท่ีท่ีใชเ้ล้ียง  เกษตรกรหนัไปทาํการเกษตร
รูปแบบอ่ืนแทน  เช่น  การปลูกพืช  ทาํสวนผลไม ้ ถึงแมร้าคาเน้ือโคจะมีราคาสูงแต่ยงัไม่เป็น
แรงจูงใจใหเ้กษตรกรสนใจเล้ียงโคเน้ือมากเท่าท่ีควรและใชเ้วลาในการเล้ียงประมาณ  1  ปี  เพื่อให้
ไดโ้คขนุนํ้าหนกั  550-600  กิโลกรัม  จึงขายผลผลิตได ้
สุกร 
 จาํนวนสุกร  ในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ระหวา่งปี  2555-2559  พบวา่มีจาํนวนลดลงจาก  
1,097,909  ตวั  ในปี  พ.ศ.2555  เป็น  669,377  ตวั  ในปี  พ.ศ.2559  หรือลดลงเฉล่ียร้อยละ       
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11.64  ต่อปี  (ดงัตารางท่ี  2  )  เน่ืองจากปัจจุบนัราคาสุกรหนา้ฟาร์มตกตํ่า  โดยสุกรมีชีวิตหนา้
ฟาร์ม  ณ  เดือนธนัวาคม  พ.ศ.2559  เท่ากบั  58  บาทต่อกิโลกรัม  (  ท่ีมา  :  สมาคมผูเ้ล้ียงสุกร
แห่งชาติ  )  ทาํใหเ้กษตรกรแบกรับตน้ทุนในการเล้ียง  เช่น  ค่าอาหารสตัว ์ ค่าพนัธ์ุ  เพิ่มข้ึน  โดย
ในไตรมาส  1  และ  2  ของปี  พ.ศ.2559  ตน้ทุนการผลิตสุกรขนุเฉล่ียกิโลกรัมละ  68.38  บาท  
และ  66.77  บาท  ตามลาํดบั  (  ท่ีมา  :  คณะอนุกรรมการตน้ทุนการผลิตสุกร  )  แต่ผลผลิตท่ีไดไ้ม่
สามารถสร้างกาํไรใหเ้กษตรกรเท่าท่ีควรจึงเลิกเล้ียง  อีกทั้งเกษตรกรตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเล้ียงมาก
และปัญหาเร่ืองกล่ินจากการทาํฟาร์มสุกรซ่ึงส่งผลต่อชุมชนท่ีมีการขยายเพิ่มมากข้ึน 
ไก่เน้ือ 

จาํนวนไก่เน้ือในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ระหวา่งปี  2555-2559  พบวา่มีจาํนวนลดลงจาก
8,834,795  ตวั  ในปี  พ.ศ.2555  เป็น  669,377  ตวั  ในปี  พ.ศ.2559  หรือลดลงเฉล่ียร้อยละ  0.09  
ต่อปี  (ดงัตารางท่ี  2  )  เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเล้ียงมาก  อีกทั้งการเล้ียงไก่เน้ือตอ้ง
เล้ียงในระบบฟาร์มปิด  เกษตรกรตอ้งใชต้น้ทุนค่าแรงงานในการเล้ียงมาก  ถึงแมว้า่จะไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นอาหารเล้ียงสตัว ์ ยาและเวชภณัฑ ์ จากผูป้ระกอบการคู่สญัญากต็าม  และปัญหาเร่ือง
โรคระบาดสตัว ์ เช่น  โรคไขห้วดันก  เป็นตน้ 
ไก่ไข่ 
 จาํนวนไก่ไข่ในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ระหวา่งปี  2555-2559  พบวา่มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาก  
3,098,719  ตวั  ในปี  พ.ศ.2555  เป็น  3,885,190  ตวั  ในปี  พ.ศ.2559  หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ  
5.82  ต่อปี(ดงัตารางท่ี  2  )  เน่ืองจากการขยายการผลิตตามความตอ้งการการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนตาม
จาํนวนประชากร  ประกอบกบัมีระบบจดัการฟาร์มไก่ไข่ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ภาครัฐและ
เอกชนมีการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคไข่ไก่  โดยการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของ 
ไก่ไข่และปริมาณการบริโภคไข่ไก่ท่ีมีเหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยัอยา่งต่อเน่ือง  (ท่ีมา  :  สาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร  )  จึงเป็นโอกาสใหเ้กษตรกรมีการเล้ียงไก่ไข่เพิ่มมากข้ึนถึงแมต้น้ทุนการเล้ียง
ไก่ไข่โดยเฉพาะค่าอาหารซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัร้อยละ  74  (ท่ีมา :  สมาคมผูผ้ลิต  ผูค้า้และส่งออก   
ไข่ไก่)  สูงข้ึนกต็าม 
แพะเน้ือ 
 จาํนวนแพะเน้ือในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ระหวา่งปี  2555-2559  พบวา่มีจาํนวนลดลงจาก 
80,657  ตวั  ในปี  พ.ศ.2555  เป็น  71,409  ตวั  ในปี  พ.ศ.2559  หรือลดลงเฉล่ียร้อยละ  3  ต่อปี  
(ดงัตารางท่ี  2  )  เน่ืองจากการเล้ียงแพะตอ้งมีการบริหารจดัการสุขภิบาลอยา่งดี  เน่ืองจากแพะเน้ือ
เป็นโรคไดง่้ายและซ่ึงเกษตรกรยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหผ้ลิตแพะเน้ือมากนกั  เน่ืองจากความไม่
แน่นอนของตลาดและการบริโภคแพะเน้ือยงัจาํกดัอยูใ่นบางพ้ืนท่ีและข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาอุปสงค-์
อุปทานเท่านั้นทาํใหร้าคาแพะเน้ือไม่แน่นอน  จึงทาํใหป้ริมาณการผลิตแพะเน้ือมีแนวโนม้ลดลง 
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4.2  การตลาดสินค้าปศุสัตว์ในพืน้ท่ี 
 การศึกษาการตลาดในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  นั้น  เป็นการศึกษาโครงสร้างการตลาด       
ปศุสตัว ์ ซ่ึงแต่ละชนิดสตัวมี์โครงสร้างการตลาดท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั  โดยแต่ละชนิดสตัวน์ั้นมี
ลกัษณะโครงสร้างการตลาดและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
โคเน้ือ 

 
ท่ีมา  ระบบเคล่ือนยา้ยสตัว-์ซากสตัว ์

ภาพท่ี  1  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและการตลาดโคเน้ือในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ต่อปี(พ.ศ.2555-2559) 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
1.  เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ  69,848  ราย  (กรมปศุสตัว,์2559) 
2. พอ่คา้ทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  ทาํหนา้ท่ีรวบรวมโคเน้ือจากเกษตรกร  นอกจากน้ียงัมีพอ่คา้ทอ้งถ่ิน

จากนอกพื้นท่ีท่ีนาํโคเน้ือเขา้มาขายในตลาดนดัโคในพ้ืนท่ี 
3. โรงฆ่าโคในพ้ืนท่ี 
4. ผูค้า้เน้ือโค  เป็นผูค้า้ปลีกเน้ือโคในตลาดสด 
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5. หา้งคา้ปลีก  นาํเขา้เน้ือโคแช่แขง็จากโรงงานผลิตในภาคกลางจาํหน่ายในหา้งและ

ร้านอาหาร 
6. ผูบ้ริโภค  จาํนวนประชากรในพ้ืนท่ี  5,593,189  คน (กรมการปกครอง,2559) 

วถิีการตลาดโคเน้ือ 
วิถีการตลาดโคเน้ือในพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  เกษตรกรขายโคเน้ือมีชีวิต  โดยตรงใหแ้ก่

เกษตรกรดว้ยกนัเองเพื่อนาํไปเป็นพอ่-แม่พนัธ์ุ  บางรายขายโคเน้ือมีชีวิตใหผู้ค้า้รับซ้ือทอ้งถ่ิน    
เป็นผูร้วบรวมโคเน้ือไปขายในตลาดโคในจงัหวดันครศรีธรรมราช  เพื่อนาํเขา้โรงฆ่าหรือนาํไป
เล้ียงขนุ/ทาํพนัธ์ุ  โคท่ีเขา้โรงฆ่าจะออกสู่ตลาดในรูปแบบเน้ือโคชาํแหละ  ซ่ึงจะมีผูค้า้รับซ้ือเน้ือโค
ชาํแหละไปขายในตลาดสดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  ในส่วนของเน้ือโคท่ีขายในหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่จะ
เป็นการนาํเขา้เน้ือโคแช่แขง็จากโรงงานผลิตนอกพื้นท่ี  การบริโภคเน้ือโคในพ้ืนท่ีผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคเน้ือโคค่อนขา้งจาํกดั  ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุจากค่านิยมของผูบ้ริโภคท่ีมองวา่เน้ือ
โคเหนียว  ไม่อร่อย  ค่านิยมการไม่บริโภคสตัวใ์หญ่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัศาสนา  เป็นตน้ 
สุกร 

 
ท่ีมา  ระบบเคล่ือนยา้ยสตัว-์ซากสตัว ์

ภาพท่ี  2  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและการตลาดสุกรในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ต่อปี(พ.ศ.2555-2559) 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
1.  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร  14,228  ราย  ( กรมปศุสตัว,์2559)  เล้ียงแบบพนัธะสญัญาและ

แบบอิสระ 
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2.  ผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่สญัญากบัเกษตรกรท่ีเล้ียงในรูปแบบพนัธะสญัญา 
3.  โรงฆ่าสุกร 
4.  ผูค้า้เน้ือสุกร  เป็นผูค้า้ปลีกเน้ือสุกรสดในตลาดสด 
5.  หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ในพื้นท่ี  นาํเขา้เน้ือสุกรแช่แขง็จากโรงงานในภาคกลาง  จาํหน่าย

ปลีกภายในหา้งคา้ปลีก 
6.  ผูบ้ริโภคเน้ือสุกรชาํแหละ  5,291,157  ราย  (กรมการปกครอง,2559) 

วถิีการตลาดสุกร 
วิถีการตลาดสุกรในพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีนาํเขา้ลูกสุกรพนัธ์จาก

นอกพ้ืนท่ีและส่งใหแ้ก่เกษตรกรท่ีเป็นคู่สญัญาในพื้นท่ี  ในส่วนของเกษตรกรท่ีเล้ียงในรูปแบบ
อิสระจะซ้ือพอ่แม่พนัธ์ุสุกรจากนอกพ้ืนท่ี  เพื่อมาเล้ียงขนุ  เม่ือเกษตรกรเล้ียงสุกรจนไดข้นาดตามท่ี
ตลาดตอ้งการแลว้  กจ็ะขายสุกรมีชีวิตใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่สญัญาเพ่ือนาํเขา้โรงฆ่าสตัวใ์น
พื้นท่ีหรือบางส่วนผูป้ระกอบการกจ็ะขนส่งสุกรมีชีวิตเพื่อเขา้โรงฆ่านอกพื้นท่ี  โรงฆ่าในพื้นท่ีนั้น
นอกจากจะรับสุกรมีชีวิตจากผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีแลว้  ยงัมีการนาํสุกรมีชีวิตจากนอกพ้ืนท่ีเขา้
โรงฆ่าดว้ย  เน่ืองจากความตอ้งการท่ีมีปริมาณสูง  ปริมาณความตอ้งการเน้ือสุกรมีมากทาํใหต้อ้งมี
การนาํเขา้สุกรมีชีวิตจากนอกพ้ืนท่ี  ซ่ึงโรงฆ่าในพื้นท่ีเป็นของเทศบาลและเอกชนเป็นส่วนใหญ่  
เม่ือนาํสุกรเขา้ฆ่าในโรงฆ่าแลว้  จะมีการขนส่งเน้ือสุกรชาํแหละเขา้สู่ตลาด  ทั้งตลาดสดและหา้งคา้
ปลีกขนาดใหญ่  โดยเน้ือสุกรท่ีขายในตลาดสดนั้นเป็นเน้ือสุกรท่ีมาจากโรงฆ่าของเทศบาล  ส่วน
เน้ือสุกรท่ีจาํหน่ายในหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่นั้น  จะเป็นเน้ือสุกรท่ีนาํเขา้มาจากโรงฆ่าเอกชนทั้งใน
และนอกพื้นท่ี  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงฆ่าขนาดใหญ่ในภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
ไก่เน้ือ 

 
ท่ีมา  ระบบเคล่ือนยา้ยสตัว-์ซากสตัว ์

ภาพท่ี  3  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและการตลาดไก่เน้ือในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ต่อปี(พ.ศ.2555-2559) 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
1. เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ  2,903  ราย  (  กรมปศุสตัว,์2559)  เป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงในระบบ

มาตรฐานฟาร์มท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมปศุสตัว ์ 927  ราย  (สาํนกังานปศุสตัวเ์ขต 8) 
2. ผูป้ระกอบการธุรกิจไก่เน้ือ  ภายในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวซ่ึ์งประกอบกิจการดา้นปศุสตัวใ์นการ

รับซ้ือผลผลิตจากการเกษตรกร  ในรูปแบบคู่สญัญา   ผูป้ระกอบการบางรายเป็นคู่สญัญา
กบัเกษตรกรต่างจากจงัหวดัและบางรายเป็นคู่สญัญากบัเกษตรกรภายในจงัหวดัเท่านั้น 

3. ผูป้ระกอบการธุรกิจไก่เน้ือนอกพ้ืนท่ี   นาํไก่เน้ือจากนอกพื้นท่ีเขา้โรงฆ่าในพื้นท่ี 
4. โรงฆ่าสตัวส์ตัวปี์กในพ้ืนท่ีเป็นโรงฆ่าท่ีมีกาํลงัการผลิต  1,000  ตวัต่อวนัข้ึนไปทั้งหมด 
5. ผูค้า้ไก่สด  เป็นผูค้า้ไก่สดในตลาดสด 
6. หา้งคา้ปลีกรายใหญ่  นาํเขา้เน้ือไก่แช่แขง็จากโรงงานในภาคกลางจาํหน่ายปลีกในหา้ง 
7. ผูบ้ริโภค  จาํนวนประชากรในพ้ืนท่ี  5,593,189  คน (กรมการปกครอง,2559) 

 



14 
วถิีการตลาดไก่เน้ือ 

การตลาดไก่เน้ือในพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนมาตรฐานฟาร์มร้อยละ  
90  เป็นคู่สญัญากบัผูป้ระกอบการไก่เน้ือครบวงจรในพื้นท่ี  ซ่ึงผูป้ระกอบการบางรายเป็นคู่สญัญา
กบัเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีดว้ย  โดยเกษตรกรขายไก่เน้ือตามราคาท่ีตกลงกบัผูป้ระกอบการ  จากนั้น
ผูป้ระกอบการจะรวบรวมไก่เน้ือเขา้โรงฆ่าเพื่อแปรรูปเป็นไก่ชาํแหละ  นอกจากน้ีเกษตรกรบางราย
เล้ียงไก่เน้ือในรูปแบบอิสระกจ็ะเป็นผูน้าํไก่เน้ือเขา้โรงฆ่าเอง  ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่เกษตรกรส่วน
ใหญ่เล้ียงฟาร์มไก่เน้ือในรูปแบบคู่สญัญามากข้ึนอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาไก่เน้ือมีความ
ผนัผวน  เกษตรกรจึงหาช่องทางในการลดความเส่ียงในเร่ืองราคาจึงเปล่ียนรูปแบบฟาร์มอิสระมา
เป็นการเล้ียงแบบคู่สญัญามากข้ึน  ทั้งน้ีฟาร์มไก่เน้ือในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  เขา้สู่ระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม  มีจาํนวนทั้งส้ิน  927  ฟาร์ม  เป็นฟาร์มในรูปแบบพนัธะสญัญา  จาํนวน  914  ฟาร์ม  (ท่ีมา  :  
สาํนกังานปศุสตัวเ์ขต  8  )  คิดเป็นร้อยละ  92  ของจาํนวนฟาร์มมาตรฐานทั้งหมด  นอกจาก
ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีนาํไก่เน้ือเขา้โรงฆ่าแลว้ยงัมีผูป้ระกอบการจากนอกพ้ืนท่ีนาํไก่เน้ือเขา้โรงฆ่า
ในพื้นท่ีดว้ยเช่นกนั  เม่ือเขา้สู่โรงฆ่าเป็นไก่ชาํแหละแลว้  จะขายใหแ้ก่พอ่คา้ปลีกซ่ึงเป็นผูค้า้ไก่สด
ในตลาดสด  และมีการนาํไก่ชาํแหละจากนอกพ้ืนท่ีเขา้มาจาํหน่ายดว้ยเช่นกนั  เน่ืองจากการผลิตใน
พื้นท่ีไม่เพยีงพอ  การนาํเขา้เน้ือไก่สดจากโรงงานผลิตมาตรฐานในภาคกลางเขา้มาจาํหน่ายในหา้ง
คา้ปลีกต่าง ๆ ในพื้นท่ี  เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคจะไดบ้ริโภคเน้ือไก่สด 

ไก่ไข่ 

 
ภาพท่ี  4  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและการตลาดไก่ไข่ในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ต่อปี(พ.ศ.2555-2559) 



15 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

1. เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่  10,352  ราย  (  กรมปศุสตัว,์2559  ) 
2. ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือไข่ไก่  รับซ้ือผลผลิตจากการเกษตรกร 
3. ศูนยร์วบรวมไข่  รับซ้ือไข่ไก่จากเกษตรกรคู่สญัญาและฟาร์มของบริษทั  เพื่อคดัแยกขนาด 
4. พอ่คา้ทอ้งถ่ิน  รับซ้ือไข่ไก่จากเกษตรกรรายยอ่ย 
5. ผูค้า้ไข่ไก่  เป็นผูค้า้ไข่ไก่สดในตลาดสดและร้านขายสินคา้ทัว่ไป 
6. หา้งคา้ปลีกรายใหญ่  นาํเขา้ไข่ไก่เพื่อจาํหน่าย 
7. ผูบ้ริโภค  จาํนวนประชากรในพ้ืนท่ี  5,593,189  คน  (กรมการปกครอง,2559) 

วถิีการตลาดไก่ไข่ 
วิถีการตลาดไก่ไข่ในพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่รายยอ่ยขายไข่ไก่ใหแ้ก่

พอ่คา้รวบรวมไข่ไก่ทอ้งถ่ิน  ส่วนเกษตรกรท่ีเป็นคู่สญัญากบัผูป้ระกอบการรับซ้ือไข่ไก่ในพื้นท่ี    
กจ็ะขายผลผลิตใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ  พอ่คา้ทอ้งถ่ินท่ีรับซ้ือไข่ไก่จากเกษตรจะกระจายสินคา้ออก
จาํหน่ายตามแหล่งต่าง ๆ ในทอ้งท่ี  เช่น  ตลาดสด  ตลาดนดั  ขณะเดียวกนัเกษตรกรท่ีขายไข่ไก่
คละขนาดใหก้บัผูป้ระกอบการคู่สญัญา  ซ่ึงผูป้ระกอบการจะนาํไข่ไก่ทั้งหมดเขา้สถานท่ีรวบรวม
ไข่ไก่ของเอกชนเพ่ือคดัแยกและทาํความสะอาด  จากนั้นจะกระจายสินคา้ไปยงัหา้งคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ในพื้นท่ีเพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  นอกจากน้ีหา้งคา้ปลีกยงัมีการนาํเขา้ไข่ไก่จากศูนย์
รวบรวมไข่นอกพ้ืนท่ีเขา้มาจาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ย  จากการศึกษาพบวา่  ในปี  พ.ศ.2559        
มีปริมาณไข่ไก่ในพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  รวม  753 ลา้นฟอง  (  ท่ีมา  :  สาํนกังานเศรษฐกิจ    
การเกษตร  )  มีอตัราการบริโภคไข่ไก่ในปี พ.ศ.2559 เฉล่ีย  135  ฟอง/คน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
แพะเน้ือ 

 
ท่ีมา  ระบบเคล่ือนยา้ยสตัว-์ซากสตัว ์

ภาพท่ี  5  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและการตลาดแพะเน้ือในเขตปศุสตัวท่ี์  8  ต่อปี(พ.ศ.2555-2559) 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
1. เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือ  5,257  ราย  (กรมปศุสตัว,์2559) 
2. พอ่คา้รวบรวมทอ้งถ่ิน  ทาํหนา้ท่ีรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรแลว้นาํไปขายใหแ้ก่พอ่คา้ขาย

ปลีกแพะเน้ือมีชีวิตหรือพอ่คา้ขายปลีกแพะเน้ือชาํแหละ  ในขณะเดียวกนัพอ่คา้ขายปลีก
แพะเน้ือมีชีวิตและพอ่คา้ขายแพะเน้ือชาํแหละ  รับซ้ือแพะเน้ือจากเกษตรกรไดโ้ดยตรงโดย
ไม่ผา่นผูร้วบรวมแพะทอ้งถ่ิน 

3. ตลาดแพะ  ซ้ือขายแพะพอ่แม่พนัธ์ุเพื่อนาํไปเล้ียงขนุ  ทาํพนัธ์ุ  โดยมีตลาดทั้งในและนอก
จงัหวดั  การบริโภคเน้ือแพะแปรรูปในรูปแบบต่างๆ  เช่น  ขา้วหมกแพะ  ซุปแพะ  เน้ือ
แพะอบสมุนไพร  นอกจากนั้นตลาดแพะในพ้ืนท่ีมีการซ้ือขายแพะเพ่ือนาํไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

4. ผูบ้ริโภค  จาํนวนประชากรในพ้ืนท่ี  5,593,189  คน  (กรมการปกครอง,2559) 



17 
วถิีการตลาดแพะเน้ือ 

การเล้ียงแพะในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  คิดเป็นร้อยละ  15.34  ของจาํนวนแพะทั้งหมดใน
ประเทศ  มีการเล้ียงแพะเน้ือและแพะนมในพื้นท่ีรวม  100,179  ตวั  สดัส่วนการเล้ียงแพะเน้ือ  ร้อย
ละ  97.06  และแพะนม  ร้อยละ  2.94  ของจาํนวนแพะทั้งหมดในพื้นท่ี  (ท่ีมา : สาํนกังานปศุสตัว์
จงัหวดั )  เกษตรกรท่ีเล้ียงแพะเน้ือซ้ือพอ่แม่พนัธ์ุทั้งในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง  ส่วนใหญ่ซ้ือ
จากจงัหวดันครศรีธรรมราช  กระบ่ี  บางส่วนซ้ือพอ่แม่พนัธ์ุจากภาคกลาง  นาํมาเล้ียงขนุ  แพะเน้ือ
ท่ีนิยมเล้ียงและซ้ือขายระหวา่งเกษตรกรเพือ่นาํไปขยายพนัธ์ุหรือขนุต่อในพื้นท่ี  ไดแ้ก่  แพะเน้ือ
ลูกผสมบอร์  ซาแนน  แองโกลนูเบียนและพนัธ์ุพื้นเมือง  (ท่ีมา : สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั)  เม่ือ
เกษตรเล้ียงขนุไดต้ามขนาดตามท่ีตลาดตอ้งการ  เกษตรกรจะขายแพะเน้ือใหพ้อ่คา้รับซ้ือในพื้นท่ี  
บางส่วนเกษตรกรขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง  ซ่ึงนํ้ าหนกัแพะเน้ือนิยมซ้ือขายเพ่ือนาํไปชาํแหละคือ
นํ้าหนกัประมาณ  20-30  กิโลกรัม  โดยราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ  120-150  บาท  (ท่ีมา : สาํนกังาน 
ปศุสตัวจ์งัหวดั ) ส่วนแพะท่ีนาํไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น  จะเป็นแพะท่ีมีขนาดเลก็  
นํ้าหนกัประมาณ  20  กิโลกรัม  ราคาซ้ือขายแพะเน้ือข้ึนอยูก่บัความตอ้งการแต่ละช่วงเวลา  โดย
พอ่คา้ขายเน้ือแพะในพื้นท่ีจะขายเน้ือแพะชาํแหละใหก้บัร้านอาหาร  ภตัตาคาร/โรงแรม             
และกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมการรับประทานเน้ือแพะ 

 
4.3  ราคาสินค้าปศุสัตว์ท่ีเกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มรายจังหวดั 
 ราคาสินคา้ปศุสตัวเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรสนใจและตดัสินใจในการ
เล้ียงสตัวแ์ต่ละชนิด  ซ่ึงในพื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  แต่ละจงัหวดัมีราคาท่ีแตกต่างกนั  ปัจจยัความ
แตกต่างของราคาสินคา้ปศุสตัวคื์อปริมาณความตอ้งการและช่วงเวลาในแต่ละพื้นท่ีเปรียบเทียบกบั
ปริมาณสตัวท่ี์ผลิตไดใ้นแต่ละรอบการผลิต  ตน้ทุนในการขนส่งอาหารสตัวแ์ละพืชอาหารสตัว ์ 
ค่าแรงงาน  โดยใน  ปี  พ.ศ.2559  พื้นท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  มีราคาสินคา้ปศุสตัวท่ี์ไดท้าํการศึกษา    
แต่ละชนิดสตัวข์องแต่ละพื้นท่ี  ตามตารางท่ี  3 
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ตารางท่ี  3  ราคาสินคา้ปศุสตัวท่ี์เกษตรกรขายไดห้นา้ฟาร์มในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8 

จังหวดั 
ราคา  (  บาท/กก.  ) 

ไก่เน้ือ ไข่ไก่(บาท/ฟอง) โคเน้ือ สุกร แพะเน้ือ 
ชุมพร 
กระบ่ี 
ระนอง 
พงังา 
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี 
ภูเกต็ 
พทัลุง 
ตรัง 

42 
43 
42 
55 
41 
42 
38 
45 
44 

2.6 
2.5 
3.8 
3.03 
3.33 
3.60 
3.33 
3.28 
3.19 

98 
80 
80 
87 
90 
90 
- 
91 
113 

66 
64 
68 
68 
70 
65 
76 
69 
72 

120 
120 
100 
120 
120 
120 
150 
120 
120 

ราคาเฉล่ีย 43.56 3.18 91.13 68.67 121.11 
ท่ีมา  สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั,พ.ศ.2559 

 
ราคาสินคา้ปศุสตัวท่ี์เกษตรกรขายไดห้นา้ฟาร์มในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  พบวา่  แพะเน้ือมี

ราคาต่อกิโลกรัมสูงท่ีสุด  คือ  เฉล่ียกิโลกรัมละ  121.11  บาท  เกษตรกรนิยมขายแพะเน้ือขนาด  
15-20  กิโลกรัมต่อตวั  การซ้ือขายแพะในพื้นท่ีเกษตรกรนิยมซ้ือไปขยายพนัธ์ุ  แปรรูป  ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  เป็นตน้  ทาํใหแ้พะเป็นท่ีตอ้งการของตลาด  แต่เน่ืองจากปริมาณการเล้ียง  
แพะเน้ือในพ้ืนท่ีมีนอ้ย  ส่งผลใหมี้ราคาสูง  รองลงมาคือโคเน้ือ  มีราคากิโลกรัมละ  91.13  บาทต่อ
กิโลกรัม  เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคเน้ือโคคุณภาพมีจาํนวนมากแต่มีปริมาณการผลิตนอ้ย  มี
การบริโภคกลุ่มท่ีช่ืนชอบ  อีกทั้งการบริโภคโคเน้ือเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีช่ืนชอบการบริโภคเน้ือโค  
นอกจากการซ้ือขายโคเน้ือเพือ่แปรรูปจาํหน่ายในรูปแบบเน้ือโคชาํแหละแลว้นั้น  เกษตรกรยงัซ้ือ
โคเน้ือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น  เช่น  ขยายพนัธ์ุ  เป็นตน้ 
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บทท่ี  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

การศึกษาสถานการณ์จาํนวนปศุสตัวแ์ละการตลาดในพ้ืนท่ีเขตปศุสตัวท่ี์  8  คร้ังน้ี  ทาํให้
ทราบถึงสถานการณ์การเล้ียง  โคเน้ือ  สุกร  ไก่เน้ือ  ไก่ไข่  แพะเน้ือ  มีแนวโนม้การเล้ียงสตัวต์ั้งแต่  
พ.ศ.2555-2559  ทุกชนิดสตัวมี์แนวโนม้การเล้ียงลดลง  ยกเวน้  ไก่ไข่มีการเล้ียงเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ  
5.82  ต่อปี  เป็นผลมาจากการขยายการผลิตตามความตอ้งการการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนตามจาํนวน
ประชากร  ประกอบกบัมีระบบจดัการฟาร์มไก่ไข่ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ภาครัฐและเอกชนมีการ
รณรงคส่์งเสริมการบริโภคไข่ไก่  โดยการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของไก่ไข่และ
ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ท่ีมีเหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยัอยา่งต่อเน่ือง  จึงเป็นโอกาสใหเ้กษตรกรมี
การเล้ียงไก่ไข่เพิ่มมากข้ึนถึงแมต้น้ทุนการเล้ียงไก่ไข่สูงข้ึนกต็าม  รองลงมาคือการเล้ียง  ไก่เน้ือ  
แพะเน้ือ  โคเน้ือ  และสุกร  ตามลาํดบั 

การศึกษาวิถีการตลาดปศุสตัวใ์นเขตปศุสตัวท่ี์  8  พบวา่  ในปัจจุบนั  ดาํเนินการใน
รูปแบบของเกษตรแบบพนัธะสญัญา  โดยเฉพาะการเล้ียงสุกร  ไก่เน้ือ  และไก่ไข่  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
เกษตรกรตอ้งการลดความเส่ียงในเร่ืองของราคาสินคา้และใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการเล้ียงสตัว์
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี  มีคุณภาพ  เป็นท่ีตอ้งการของตลาด  ผูบ้ริโภคมีทางเลือกหรือช่องทางในการ
บริโภคเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงเดิมนั้นช่องทางการซ้ือสินคา้ปศุสัตว ์ ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งซ้ือเน้ือสตัวจ์าก
ตลาดสดในพื้นท่ีเท่านั้น  แต่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้จากหา้งคา้ปลีก
เอกชนขนาดใหญ่หรือร้านสะดวกซ้ือต่างๆ  ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  ทาํใหเ้กิดการ
แข่งขนัในเร่ืองของราคาและคุณภาพสินคา้ 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาการ
ปศุสตัวใ์นพื้นท่ี  ดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะต่อภาคการผลิต 
 1  ส่งเสริมการผลิตต้นทุนตํ่า  จากการศึกษาพบวา่การบริโภคเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์าก
ปศุสตัวย์งัมีปริมาณตํ่าเน่ืองจากปริมาณการผลิตนอ้ย  ควรส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตสตัวใ์ห้
สามารถผลิตเองไดใ้นพื้นท่ี  ลดการนาํเขา้พนัธ์ุสตัวจ์ากนอกพื้นท่ีเพื่อลดตน้ทุนการผลิต  รวมถึง
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การใหค้วามรู้เกษตรกรในการใชพ้ืชอาหารสตัว ์ อาหารขน้  การใชว้ตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ิน  ส่งเสริม
การเล้ียงสตัวใ์นพื้นท่ีเหมาะสม   ขอ้ดีของการเล้ียงสตัว ์ คือ  สามารถเล้ียงไดใ้นทุกพื้นท่ี  เป็น
จุดเด่นท่ีทาํใหเ้กษตรกรสนใจเล้ียงสตัวม์ากข้ึนแต่เกษตรกรควรคาํนึงถึงความพร้อมในพื้นท่ีวา่มี
ความพร้อมมากนอ้ยเพียงไร  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  แหล่งนํ้า  เป็นตน้ 

2.  เพิม่ช่องทางการตลาด   ตลาดเป็นช่องทางในการขายสินคา้ของเกษตรกร ควรส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรมีช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย ใหเ้กษตรกรขายไดแ้ละผูบ้ริโภคเขา้ถึง 

3.  ปรับระบบการเลีย้งสัตว์ให้มีมาตรฐาน  ปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใส่ใจในเร่ืองของ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  ผูบ้ริโภคบางรายพิจารณาบริโภคเน้ือสตัวท่ี์มีระบบจดัการฟาร์ม
มาตรฐานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ควรใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานสินคา้ปศุสตัวใ์หเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคและมีมาตรฐานสากล  นอกจากใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรเร่ืองการบริหารจดัการการเล้ียงสตัวใ์หมี้ประสิทธิภาพและความปลอดภยัแลว้  ควรให้
ความรู้เร่ืองการกาํจดัของเสียจากฟาร์มเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพษิดา้นต่าง ๆ  การนาํของเสียจาก
ฟาร์มเล้ียงสตัวก์ลบัมาใชห้มุนเวยีนภายในฟาร์ม  เช่น  การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร  หรือ
การทาํปุ๋ยจาก  มูลววั  การเล้ียงไสเ้ดือนกาํจดัมูลสตัว ์ การนาํระบบการจดัการทางการเกษตรท่ีดี
ดา้นปศุสตัวม์าใชใ้นการบริหารจดัการฟาร์มเล้ียงสตัว ์ เป็นตน้ 

4.  เพิม่เกษตรกรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  จากปัญหาจาํนวนเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สตัวท่ี์ลดลงอยา่งต่อเน่ือง  (  ดงัตารางท่ี  1  )  ควรส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่เขา้สู่ระบบการเกษตรเพ่ือ
เพิ่มแรงงานดา้นการเกษตรและ  โดยใหค้วามรู้เร่ืองความเล้ียงสตัวค์รบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึง
ผูบ้ริโภค  เน่ืองจากปัจจุบนัพบวา่ปัญหาของภาคการเกษตรคือมีแต่ผูผ้ลิตไม่มีตลาดสาํหรับขาย
ผลผลิตมากเพียงพอ  ทาํใหเ้กิดผลผลิตลน้ตลาดจึงเป็นท่ีมาของราคาสินคา้ตกตํ่า  และควรส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มเล้ียงสตัวเ์พื่อลดตน้ทุนการผลิต  เพิ่มรายไดม้ากยิง่ข้ึน  สร้างอาํนาจการ
ต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง 
 
ข้อเสนอแนะต่อภาคการบริโภค 

1.  ส่งเสริมการบริโภค  การบริโภคสินคา้ปศุสตัวเ์ป็นการสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกร 
ขณะเดียวกนัการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปริมาณการบริโภคสินคา้ปศุสตัวเ์ป็นเร่ืองสาํคญั   เช่น การให้
ขอ้มูลการบริโภคไข่ไก่ท่ีเหมาะสม  คือ  วนัละคร่ึงฟอง  ในวยัทารก  6  เดือน  วนัละ  1  ฟอง  ในวยั
เดก็  วยัรุ่น  วนัทาํงาน  และผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพดี  เป็นตน้  (ท่ีมา : กรมอนามยั)  หรือประโยชน์จาก
การบริโภคเน้ือสตัว์ๆ  ผา่นส่ือต่างท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายเพื่อสร้างความรับรู้และเขา้ใจ  เช่น 
Line Facebook เป็นตน้ 
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2.  ส่งเสริมการแปรรูป เพื่อแกปั้ญหาผลผลิตสินคา้ปศุสัตวล์น้ตลาดหรือราคาตํ่า ควร

ส่งเสริมแปรรูปสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย  เช่น  การแปรรูปผลผลิตจากเน้ือสตัว ์ เพื่อเป็น
ทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค  และยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ปศุสตัวไ์ดอี้กทาง 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ 

1.  บังคบัใช้กฎหมายในการดําเนินงานด้านปศุสัตว์ การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดเป็นการ
ป้องกนัการเคล่ือนยา้ยสตัว-์ซากสตัวแ์บบผดิกฎหมาย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของ   
เช้ือโรค  เช่น  โรคปากเทา้เป่ือย  โรคไขห้วดันก  โรคแทง้ติดต่อ  นอกจากน้ีควรใหค้วามรู้แก่
ผูป้ระกอบการในเร่ืองระเบียบ/ขั้นตอน  การเคล่ือนยา้ยสตัวใ์หมี้ความรู้ความเขา้ใจ  เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและลดการกระทาํผดิกฎหมาย 

2.  นโยบายของรัฐ  รัฐควรกาํหนดนโยบายเพ่ือเป็นการส่งเสริมการทาํการเกษตรใหมี้
มาตรฐานสากลเพ่ือใหส้ามารถส่งออกสินคา้ปศุสตัวไ์ปยงัต่างประเทศ  สร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร
และประเทศ  สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ  นอกจากน้ีนโยบายของรัฐจะ
เป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
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เอกสารอ้างอิง 

กองแผนงาน  กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แผนแม่บทดา้นการปศุสตัวไ์ทย  พ.ศ.
2556-2565 

กองแผนงาน  กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แผนยทุธศาสตร์กรมปศุสตัว ์ พ.ศ.2556-
2560(5ปีแรก) 

กลุ่มสารสนเทศและขอ้มูลปศุสตัว ์ ศูนยส์ารสนเทศ  กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ขอ้มูลจาํนวนปศุสตัวใ์นประเทศไทย  ปี  2554 

กลุ่มสารสนเทศและขอ้มูลปศุสตัว ์ ศูนยส์ารสนเทศ  กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ขอ้มูลจาํนวนปศุสตัวใ์นประเทศไทย  ปี  2555 

กลุ่มสารสนเทศและขอ้มูลปศุสตัว ์ ศูนยส์ารสนเทศ  กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ขอ้มูลจาํนวนปศุสตัวใ์นประเทศไทย  ปี  2556 

กลุ่มสารสนเทศและขอ้มูลปศุสตัว ์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  กรมปศุสตัว ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ขอ้มูลจาํนวนปศุสตัวใ์นประเทศไทย  ปี  2557 

กลุ่มสารสนเทศและขอ้มูลปศุสตัว ์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  กรมปศุสตัว ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ขอ้มูลจาํนวนปศุสตัวใ์นประเทศไทย  ปี  2558 

เกษตรพนัธะสญัญา  เพื่อบรรเทาความยากจน(กรณีศึกษา  จงัหวดัเชียงใหม่).สาํนกัวิจยัเศรษฐกิจ
การเกษตร.สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  สืบคน้เม่ือ  10  สิงหาคม  2560  จาก  
http://www.oae.go.th/download/research/2557/Agricultural_Testament_Chiang_Mai  
49.pdf 

การศึกษาการตลาดแพะเน้ือ.เอกสารวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร.สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.สืบคน้
เม่ือ  10  สิงหาคม  2560  จาก
www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/download/.../article_20141027141431.pdf 

การศึกษาระบบตลาดโคเน้ือ.เอกสารวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร.สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร.
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.สืบคน้เม่ือ  10  สิงหาคม  2560  จาก
www.oae.go.th/download/research/research-cow50.pdf 

ขอ้มูลประชากร  จากระบบสถิติทางการทะเบียน  กระทรวงมหาดไทย  จาก  
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 

ปิยะนุช  เงินคลา้ย  และ  พงศส์ณัห์   ศรีสมทรัพย ์. เอกสารประกอบคาํสอน  วิชาระเบียบวิธีวจิยั
ทางรัฐศาสตร์.ม.ป.ป   
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สาํนกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.สถิติ

การเกษตรของประเทศไทย  2559 
สาํนกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สถานการณ์สินคา้เกษตรท่ีสาํคญัและแนวโนม้ ปี 2560 
ปิลนัธนา  แป้นปล้ืม.เอกสารประกอบคาํสอน  การตลาดสินคา้ปศุสตัว.์ม.ป.ป 
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