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26 เกษตรกร แพะ 

หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 

พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 1 จ ำนวนแพะ 127,360 ตัว เกษตรกร 4,097 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 2 จ ำนวนแพะ  21,546 ตัว เกษตรกร 875 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 3 จ ำนวนแพะ  97,311 ตัว เกษตรกร 3,760 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 4 จ ำนวนแพะ  42,268 ตัว เกษตรกร 2,015 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 5 จ ำนวนแพะ  13,845 ตัว เกษตรกร 824 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 6 จ ำนวนแพะ  85,715 ตัว เกษตรกร 2,527 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 7 จ ำนวนแพะ  183,022 ตัว เกษตรกร 4,752 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 8 จ ำนวนแพะ  141,487 ตัว เกษตรกร 7,833 รำย    
พืน้ทีส่ ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 9 จ ำนวนแพะ  250,330 ตัว เกษตรกร 44,356 รำย    
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนแพะ และเกษตรกรทั้งประเทศ ปี 2563 
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แพะ 962,884 ตัว เกษตรกร 71,039 รำย 
 



กำรเคล่ือนย้ำยแพะพืน้ทีป่ศุสัตว์เขต 8 
 ข้อมูลกองสำรวตัรและกกักนั (ตุลำคม 2562 – พฤษภำคม 2563) 

เคร่ืองย้ำยแพะเข้ำ – ออก 
1. กำรเคล่ือนย้ำยแพะภำยในประเทศ  รวม 43,268 ตัว 
2. กำรเคล่ือนย้ำยแพะในพืน้ที ่สนง.ปศข. 8  รวม 1,700 ตัว ดังนี ้
 
 

จงัหวดัระนอง 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 6 ตวั 

จงัหวดัพงังำ 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 142 ตวั 

จงัหวดัภูเกต็ 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 612 ตวั 

จงัหวดักระบี่ 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 383 ตวั 

จงัหวดัตรัง 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 158 ตวั 

จงัหวดัพทัลุง 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 24 ตวั 

จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 101 ตวั 

จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 196 ตวั 

จงัหวดัชุมพร 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 78 ตวั 



กำรเคล่ือนย้ำยแพะพืน้ทีป่ศุสัตว์เขต 9 
 ข้อมูลกองสำรวตัรและกกักนั (ตุลำคม 2562 – พฤษภำคม 2563) 

จงัหวดัสตูล 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 278 ตวั 

จงัหวดัสงขลำ 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 98 ตวั 

จงัหวดัปัตตำนี 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน  1,610 ตวั 

จงัหวดันรำธิวำส 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน  38,419  ตวั 

จงัหวดัยะลำ 
มีกำรเคล่ือนย้ำยแพะเข้ำพ้ืนที่ 

จ ำนวน 1,149 ตวั 

เคร่ืองย้ำยแพะเข้ำ – ออก 
1. กำรเคล่ือนย้ำยแพะภำยในประเทศ  รวม 43,268 ตัว 
2. กำรเคล่ือนย้ำยแพะในพืน้ที ่สนง.ปศข. 9  รวม 41,555 ตัว ดังนี ้
 
 



โอกำส 
 

ด่ำนสุไหงโกลก 
265 กม. (นรำธิวำส) 

ด่ำนเบตง 
222 กม. (ยะลำ) 

ด่ำนบ้ำนประกอบ 
90 กม. (สงขลำ) 

ด่ำนสะเดำ 
54 กม. (สงขลำ) 

ด่ำนปำดงัเบซำร์ 
51 กม. (สงขลำ) 

ด่ำนวงัประจนั 
96 กม. (สตูล) 

บริโภคในประเทศ จ ำนวน 655,001 ตวั/ปี 
1. ร้ำนอำหำร/ร้ำนอำหำรอสิลำม (ร้อยละ 25)    
2. ตลำดท้องถิน่/ชุมชน (ร้อยละ 50)  
3. ตลำดใน กทม. และเมืองท่องเที่ยว (ร้อยละ 25) 

กำรส่งออกต่ำงประเทศ  
1. ภำพรวมประมำณ 140,000 ตวั/ปี    
2. ส่งออกไปมำเลเซีย 100,000 ตวั/ปี  
3. ส่งออกไปลำว+เวยีดนำม 40,000 ตวั/ปี 


