
 



คํานํา 
 

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี ๒๕๕๒  หดตัวร้อยละ ๒.๓๐  แตกต่างจากปีที่ผ่านมาที่

ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของโลกซ่ึงส่งผลต่อการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมของไทย ในทํานองเดียวกันภาคเกษตรก็หดตัวเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี ๒๕๕๓ 

เศรษฐกิจจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น และผลของ

นโยบายของรัฐบาล ทั้งมาตรการลดค่าครองชีพ และแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

สําหรับภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว์ปี ๒๕๕๒ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒๖ ตามภาวะตลาด

สินค้าปศุสัตว์ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศอาเซียน ที่มีการ

ลดหย่อนอัตราภาษี สนับสนุนให้มีการส่งออกสัตว์มีชีวิตไม่ทําพันธ์ุเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี ประกอบ

กับปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้าน ทําให้ความต้องการนําเข้าสัตว์มีชีวิตเพ่ือทดแทน

สัตว์มีชีวิตในประเทศเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นปัญหาโรคระบาดสุกรของจีน ทําให้ไทยส่งออกเนื้อสุกร 

แปรรูปไปยังประเทศฮ่องกงได้เพ่ิมขึ้น คาดว่าในปี ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาปศุสัตว์จะเติบโตร้อย

ละ ๒.๒ ถึง ๓.๒ ตามภาวะตลาดที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

" ข้อมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจําปี ๒๕๕๒" เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยรวบรวมข้อมูล

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจปศุสัตว์ อาหารสัตว์ และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สําคัญ ตลอดจน

ศึกษาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการปศุสัตว์และความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้

ข้อมูลเศรษฐกิจภาพรวมจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และข้อมูลเศรษฐกิจ

การปศุสัตว์จากการสํารวจของกรมปศุสัตว์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กรม

ศุลกากร และหน่วยงานภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง เช่น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้เล้ียงสุกร

แห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตปลาป่น ฯลฯ  

เอกสารฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่กล่าวไว้

ข้างต้นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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สํานักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลย ี  
กรมปศุสัตว์ 
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1.1. ภาพรวมทางดานเศรษฐกิจ ของประเทศไทย  

 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจป พ.ศ.  2552 

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2552 ถดถอยลง โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ(สศช.)รายงานวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP) มูลคาเปน 9,048 พันลานบาท 
ปรับลดลงรอยละ 2.30 ในขณะที่ป 2551 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 และมีมูลคา 9,076 พันลานบาท โดยการ
ผลิตในสาขาอุตสาหกรรมหดตัวมากที่สุด รองลงมาเปนเกษตร ในขณะที่สาขากอสรางไมมีการเปลี่ยนแปลง
และสาขาบริการและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยรายละเอียดดังน้ี 

มูลคาผลิตภัณฑในสาขาอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 5.10 เน่ืองจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทําให
ภาคสงออกซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ โดยสินคาอุตสาหกรรมเปนสินคา
สงออกสําคัญ อยางไรก็ตามในรอบป 2552 การสงออกมีการหดตัวตั้งแตไตรมาสแรก  และปรับเพิ่มขึ้นใน 
ไตรมาสสุดทายของป โดยมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ  12.2  สงผลใหการผลิตสินคาอุตสาหกรรมในไตรมาสสุดทาย
ของป 2552 ขยายตัวรอยละ 9.9 โดยกลุมสินคาที่ขยายตัวสูงที่สุดคือ สินคาอิเล็กทรอนิกส และ อาหารทะเล
กระปอง ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมสาขาสําคัญ ในไตรมาสที่ 4 ป  2552 เพิ่มขึ้นจาก 
ไตรมาสที่ 3 ดังน้ี  

ตารางที่ 1 อัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ไตรมาสที่ 3 – 4 ป 2552 

ประเภทอุตสาหกรรม 
อัตราการใชกําลังการผลิต(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 3 ป 2552 ไตรมาสที่ 4 ป 2552 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 46.1 61.1 

2. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 52.9 70.0 
3. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 51.0 62.2 
4. อุตสาหกรรมยานยนตและอุปกรณขนสง 59.9 72.2 
5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 68.8 72.0 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 
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มูลคาผลิตภัณฑสาขาเกษตรหดตัวลงเพียงรอยละ 0.60 เน่ืองจาก การผลิตสาขาเกษตรในไตรมาสแรก
ของป ขยายตัวรอยละ 3.5 จากปริมาณการผลิตทั้งพืชและสัตวที่ปรับเพิ่มขึ้น แตหลังจากน้ันการผลิตสาขา
เกษตรหดตัวลงเนื่องจากปริมาณการผลิตสินคาเกษตรสําคัญไดแก ขาว ยางพารา และ ปาลมนํ้ามัน ลดลง
จากปญหาการระบาดของเพลี้ยแปง และเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลในนาขาว ปญหาน้ําทวมในพื้นที่ภาคใตทําให
ผลผลิตปาลมนํ้ามันและยางพาราลดลง ในขณะที่ระดับราคาสินคาเกษตรปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดทายของป 
จึงสงผลใหมูลคาการผลิตสาขาเกษตรหดตัวเพียงเล็กนอย 

 การเติบโตดานรายจายที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ พบวา ในป 2552 ภาคการคาระหวางประเทศไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําใหมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาปรับลดลงรอยละ 13.90 และ
รอยละ 24.90 ตามลําดับ โดยมูลคาการนําเขาเปน 4,515.07 พันลานบาท และการสงออกมูลคาเปน 
5,181.173 ลานบาท ทั้งน้ีอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ เปน 34.34 เพิ่มขึ้น
จากป 2551 คิดเปนรอยละ 2.91 เปนอุปสรรคในการนําเขาสินคาประเภททุน ทําใหรายจายดานการลงทุน 
หดตัวรอยละ 9 โดยภาคเอกชนหดตัวรอยละ 12.80 แตการลงทุนของรัฐบาลเพิ่มขึ้นรอยละ 2.70 ตาม
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน ดังนั้นในปงบประมาณ 2552 
ฐานะการคลังของรัฐบาลจึงติดลบ 505.40 พันลานบาท เน่ืองจากรายจายเปน 1,917.13 พันลานบาท แต
รายไดเปน 1,411.73 พันลานบาท 

 เสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยลดลง พิจารณาจาก อัตราเงินเฟอในป 2552 โดยสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย ไดปรับปฐานจากป 2545 เปนป 2550  พบวา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในป 2552 
เปน 104.54 ปรับเพิ่มขึ้นจากปฐานรอยละ 4.54 ซ่ึงนอยกวาป 2551 ที่ดัชนีราคาฯ เปน 105.43 หรือปรับ
เพิ่มขึ้นจากปฐานรอยละ 5.43 โดยสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มิใชแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นมากที่สุด รอย
ละ 16.50 ในขณะที่สินคาหมวดอ่ืน ที่มิใชอาหารปรับลดลงรอยละ 3.20 

ประมาณการเศรษฐกิจป 2553 

 สศช. คาดวา เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมขยายตัว ในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 อัตราเงินเฟอรอยละ 
3.0 – 4.0 และดุลบัญชีเดินสะพัดรอยละ 4.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  เน่ืองจากปจจัยสําคัญ
ไดแก เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาโลกมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.8-4.2 เปนผลดีตอภาคการสงออกของ
ไทย และการขยายตัวภาคการผลิต การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การ
เบิกจายงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ลาชา ทําใหแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากภาครัฐ
มีแนวโนมลดลง ทั้งน้ีองคประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจของป 2553 คาดวาจะเปนดังน้ี 
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ตารางที่ 2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางเศรษฐกิจ ป 2553 

องคประกอบ แนวโนมขยายตัว/หดตัว 
1. รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภครวม 
2. การลงทุนรวม 
3. มูลคาการสงออกสินคาและบริการ(เงินดอลลารสหรัฐฯ) 
4. มูลคาการนําเขาสินคาและบริการ(เงินดอลลารสหรัฐฯ) 
5. ดุลการคา 
6. ดุลบัญชีเดินสะพัด 

+2.8 
+ 4.6 
+15.5 
+24.0 
+11.3 
+12.2 

เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นต 

พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 2552 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ(IMF) รายงานภาวะเศรษฐกิจของประเทศสําคัญในโลกเม่ือเดือน
ตุลาคม 2552 คาดการณวา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก(real GDP growth)  ในป 2552 ลดลง 
รอยละ 0.32 แตจะเพิ่มขึ้นในป 2553 เปนรอยละ 2.90 และจะเพิ่มขึ้นตอเน่ืองจนถึงป 2557 เปนรอยละ 4.45  
โดยประเทศผูนําเศรษฐกิจโลก คือ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนมีภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวในป 2552 เปนรอยละ 
2.73 และรอยละ 5. 37 ตามลําดับ และคาดวาภาวะเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2 ในปถัดไป 
ในขณะที่ประเทศในเอเชียซ่ึงมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก ไดแก จีนและอินเดียมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2552 เปนรอยละ 8.50 และรอยละ 5.36 ตามลําดับ และมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้นในชวงป 2553-2557เปนรอยละ 9 และรอยละ 8 ตามลําดับ ทั้งน้ีประเทศจีนมีอัตราเงินเฟอไมสูง ไมถึง
รอยละ 2 ในขณะที่อินเดียอัตราเงินเฟอสูงกวา โดยในป 2552 – 2553 อัตราเงินเฟอสูง มากกวารอยละ 5 

ภาวะตลาดเนื้อสัตวของโลก 

 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ(FAO) รายงานภาวะตลาดสินคาปศุสัตวใน Food 
Outlook เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 สรุปดังน้ี 

1. ปริมาณการผลิตเนื้อสัตวสําคัญของโลก ในป 2552 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 แตปริมาณการคาปรับ
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.3 โดยปริมาณการผลิตเนื้อสุกรปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดรอยละ 2 จากการผลิตของจีนซึ่งเปน
ผูผลิตรายใหญ แตปริมาณการคาเน้ือสุกรปรับลดลงในอัตราสูงถึงรอยละ 11.3 เน่ืองจากความกังวลเรื่องโรค
ไขหวัดสายพันธุใหมที่มีความเช่ือมโยงกับโรคไขหวัดในสุกรทําใหผูบริโภคขาดความมั่นใจ สงผลใหผูสงออก
รายสําคัญของโลก ไดแก สหภาพยุโรปและ สหรัฐฯ สงออกเน้ือสุกรไดลดลงรอยละ 27 และ รอยละ 14 
ตามลําดับ สวนปริมาณการผลิตและการคาเน้ือสัตวอื่น ๆ เปนดังน้ี 
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ตารางที่ 3 ปริมาณการผลิตและการคาเน้ือสัตวของโลก พ.ศ. 2550 – 2552 

หนวย : ลานตัน 

ประเภท การผลิต/การคา 2550 2551 2552 % เปลี่ยนแปลง 

เน้ือโคกระบือ 
การผลิต 65.1 64.9 65.1 0.3 
การคา 6.9 6.8 6.8 0.4 

เน้ือสัตวปก 
การผลิต 90.1 93.7 94.7 1.1 
การคา 9.8 10.5 10.2 -3.1 

เน้ือสุกร 
การผลิต 99.8 103.9 106.1 2.1 
การคา 5.2 6.1 5.4 -11.3 

เน้ือแพะแกะ 
การผลิต 14.0 14.2 14.2 0.5 
การคา 0.9 0.9 0.9 0.7 

เน้ือสัตวทั้งหมด 
การผลิต 274.4 282.1 285.6 1.2 
การคา 41.5 42.2 42.3 0.3 

ที่มา : FAO, Food Outlook December 2009. 

2. ผลิตภัณฑนมทั้งหมดของโลกในป 2552 เปน 699 ลานตัน ปรับเพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 1.6 
แปรรูปเปนนมพรอมดื่ม  488 ตัน ที่เหลือเปน เนยแข็ง เนย นมผงเต็มมันเนย และ นมผงขาดมันเนย 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ใชทําการคา(trade) ประมาณ 40 ลานตันน้ํานมดิบหรือ คิดเปนรอยละ 6 ของ
ปริมาณการผลิตนมทั้งหมด โดยนมผงเต็มมันเนยและเนยแข็ง เปนผลิตภัณฑที่สงออกมากที่สุด เปน 1.826 
ลานตัน และ 1.776 ลานตัน ตามลําดับ สวนปริมาณการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑนมอื่นเปนดังน้ี 

ตารางที่ 4 ปริมาณการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑนมสําคัญ พ.ศ. 2550 - 2552 

ประเภทผลิตภัณฑ 
หนวย 

ผลิต สงออก 2550 2551 2552 
% 

เปลี่ยนแปลง 

1. น้ํานมดิบ ลานตัน   676.10 687.70 699.00 1.60 

2.นมพรอมด่ืม ลานตัน   475.10 481.30 488.00 -0.80 

3.นมผงขาดมันเนย 
ลานตัน   24.10 24.60 25.00 1.60 
ลานตัน   1.15 1.20 1.19 -1.25 

4.นมผงเต็มมันเนย 
ลานตัน   30.80 31.60 32.10 1.60 
ลานตัน   1.76 1.85 1.83 -1.24 

5.เนย 
ลานตัน   60.30 62.30 64.00 2.70 
ลานตัน   0.85 0.81 0.80 -1.36 

6.เนยแข็ง 
ลานตัน   85.90 87.90 89.80 2.20 
ลานตัน   1.82 1.75 1.78 1.43 

ที่มา : FAO, Food Outlook December 2009. 
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1.2 ภาวะเศรษฐกิจปศุสัตวป 2552 และ แนวโนมป 2553 

   
ผลการสํารวจขอมูลเกษตรกรและจํานวนปศุสัตวของกรมปศุสัตว ในป 2552 พบวามีจํานวนครัวเรือน

ผูเล้ียงสัตวทั้งหมด 3.597 ลานครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ 29.59  มีพื้นที่ถือครอง
จํานวน 33.255 ลานไร หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 9.25 ไร ลดลงจากป 2551 ทั้งน้ีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยของ
เกษตรกรมีแนวโนมลดลง เพราะจํานวนครัวเรือนเกษตรกรปรับเพิ่มขึ้น สําหรับการปลูกพืชอาหารสตัวของ
เกษตรกร พบวา จํานวนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวเปน 2.004 ลานไร เพิ่มขึ้นรอยละ 5.64 จากป 2551 ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 9 
 จํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวในแตละชนิด ในตารางที่ 10 สรุปวา ในป 2552 จํานวนเกษตรกรผูเล้ียง
สุกรปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด เปนรอยละ 22 รองลงมาคือจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงเปดเน้ือ เพิ่มขึ้นรอยละ 19 ตาม
ภาวะราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นจูงใจใหเกษตรกรที่เคยเลิกเล้ียงกลับมาเลี้ยงใหม จํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวในป 
2552 เปล่ียนแปลงจากป 2551 สรุปดังน้ี 
 
ตารางที่ 5 การเปล่ียนแปลงจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวป 2552 เทียบกับป 2551 

หนวย : พันราย 
พ.ศ. โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข 

2551 1,402.77 19.21 281.91 202.99 33.18 4.30 35.64 28.50 35.28 78.33 

2552 1,442.04 17.84 300.85 247.79 35.95 4.88 28.62 26.98 42.32 82.05 

%(+/-) 2.80 -7.17 6.72 22.07 8.34 13.48 -19.69 -5.32 19.94 4.74 
ที่มา : กรมปศุสัตว 
 
รูปภาพที่ 1 ราคาสุกรมีชีวิตและราคาไกเน้ือที่เกษตรกรขายได พ.ศ. 2546 – 2552  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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จากรูปภาพที่ 1 แสดงภาวะตลาดสินคาปศุสัตวในป 2552  พบวาขยายตัวจากปที่ผานมา โดยเฉพาะ
สุกรที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นสงผลใหมีการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยทิศทางการเปล่ียนแปลงของราคา
สินคาปศุสัตวสําคัญที่เกษตรกรขายได 

ดวยภาวะตลาดที่ขยายตัวจึงทําใหมีการเพิ่มปริมาณการผลิตสินคาปศุสัตว ทั้งน้ีจํานวนสัตวตนปปรับ
เพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด ยกเวน โคเนื้อปรับลดลง ระดับราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายไดในป 2552 
โดยเฉพาะสุกรมีชีวิตและไกเน้ือซ่ึงเปนสัตวเศรษฐกิจสําคัญ ราคาปรับเพิ่มขึ้น หลังจากลดลงในชวงสองปที่
ผานมา ทั้งนี้ราคาสุกรมีชีวิตปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 6.68 และ ราคาไกเน้ือมีชีวิตปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.64  ใน
ทํานองเดียวกันราคาไขเปดคละ และ ราคานํ้านมดิบที่เกษตรกรขายได ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.09 และ รอยละ 
7.12 ตามลําดับ  

ตนทุนการผลิตสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวในป 2552 ปรับเพิ่มขึ้น โดยตนทุนการผลิตสุกรขุนขนาด
นํ้าหนัก 100 กก. ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 15.62 แตตนทุนการผลิตไกเน้ือโรงเรือนอีแว็บประเภทผูเล้ียงอิสระ ปรับ
ลดลงรอยละ 4.47  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการวา อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม(GDP) 
ภาคเกษตรสาขาปศุสัตว ในป 2552 ขยายตัวสูงกวาสาขาอื่น ๆ รายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 6 อัตราการเจริญเติบโตของของผลิตภัณฑมวลรวม(GDP) ภาคเกษตร ในป 2552 

สาขา 
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

เกษตร -0.23 1.6 – 2.6 
พืช -1.20 1.6 – 2.6 
ปศุสัตว 2.26 2.2 – 3.2 
ประมง 1.96 1.6 – 2.6 
ปาไม -0.99 (-1.7) – (-0.7) 
บริการทางการเกษตร 0.27 0.3 – 1.3 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ประเทศไทยนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อผลิตเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตวสําหรับบริโภคใน
ประเทศและสงออก ดุลการคาสินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑ ปรับเพิ่มขึ้นอยางมาก จาก 18,593 ลานบาท ในป 
2551 เปน 45,665.76 ลานบาท ในป 2552 เน่ืองจากมูลคาการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวปรับลดลง แตมูลคา
สงออกปรับเพิ่มขึ้นอยางมาก 

สินคานําเขาสําคัญคือ กากถั่วเหลือง นําเขาจํานวน 2.076 ลานตัน มูลคา 30,264.88 ลานบาท 
ปริมาณลดลงรอยละ 5.32 จากป 2551 และสินคาสงออกสําคัญคือ เน้ือไกแปรรูป สงออกจํานวน  354,124 
ตัน มูลคา 47,456.138 ลานบาท ปริมาณสงออกลดลงรอยละ 1.63 จากป 2551 
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ป 2552 เปนปแรกในรอบ 10 ป ที่การสงออกสัตวมีชีวิตไมทําพันธุขยายตัว เน่ืองจากการทําขอตกลง
การคาเสรีกับประเทศในเขตอาเซียน ที่มีการลดหยอนในเร่ืองอัตราภาษี สนับสนุนใหมีการคาเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับปญหาโรคระบาดที่เกิดข้ึนในประเทศเพื่อนบาน ทําใหความตองการนําเขาสัตวมีชีวิตของไทยเพื่อ
ทดแทนสัตวมีชีวิตในประเทศ เพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับการสงออกเน้ือสัตวแปรรูปที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะเนื้อสุกร เน่ืองจากปญหาการระบาดของโรคสุกรในประเทศจีน จึงทําใหตลาดเน้ือสุกรแปรรูปใน
ฮองกงเปดรับเน้ือสุกรแปรรูปจากไทยเพิ่มขึ้น  

แนวโนมการขยายตัวของภาคปศุสัตว ป 2553 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดวา ในป 2553 ผลิตภัณฑมวลรวมเกษตรสาขาปศุสัตวจะเติบโต
รอยละ  2.2 -3.2 ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวาสาขาอ่ืน ๆ เน่ืองจากภาวะตลาดที่มีแนวโนมขยายตัว ไดรับปจจัย
สนับสนุนจากการเปดเสรีอาเซียน ทําใหตลาดสินคาปศุสัตวขยายขึ้นโดยเฉพาะสัตวมีชีวิตที่มีทิศทางการคา
เพิ่มขึ้น   

 

……………………………  
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2.1. โคเนื้อ 
การผลิต 
จากการสํารวจขอมูลจํานวนโคเนื้อตนป 2552 พบวา โคเน้ือของประเทศไทยมีจํานวน 8.595  ลาน

ตัว ลดลงจากปที่ผานมารอยละ  5.67  การผลิตโคเนื้อของประเทศไมสามารถเพิ่มขึ้นไดมากนักเน่ืองจากราคา
โคเน้ือมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง จึงไมจูงใจใหเกษตรกรเลี้ยง ทําใหเกษตรกรบางสวนขายโคออกไปหรือ
เลิกเล้ียง  ทั่วทุกภาคของประเทศมีปริมาณการเลี้ยงลดลง ภาคเหนือลดลงมากที่ สุด 
รอยละ 9.18 รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปริมาณการเล้ียงลดลงรอยละ 5.60 และ 3.71 
ตามลําดับ สวนภาคใตลดลงนอยที่สุด    รอยละ 1.72  

การตลาด 
ทั้งราคาขายสงโคมีชีวิตและเนื้อโคชําแหละ ยังคงทรงตัวเทากับปที่ผานมา เชนเดียวกับราคาขาย

ปลีกเน้ือโคสันนอกและสันใน โดยราคากิโลกรัมละ 52.50 , 96.00 ,127.50 และ 185.00 บาท ตามลําดับ  
เน่ืองจากตลาดโคเน้ือและเนื้อโคเกิดภาวะซบเซา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและสถานการณ
ทางการเมืองมีความไมแนนอน สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน อีกทั้งมีสินคาอื่นทดแทนเชน
เน้ือสุกร เน้ือไก เปนตน ในขณะที่ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดซ่ึงสํารวจโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พบวา ราคาโคมีชีวิตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.02 บาท ในป 2551  เปนกิโลกรัมละ 44.73 บาท
ในป 2552    

สําหรับการบริโภคเนื้อโคของประเทศไทย จากขอมูลจํานวนโคท่ีขออนุญาตฆาและคาดวาถูกฆา
ของกรมปศุสัตว พบวา ในป 2552 ปริมาณการบริโภคเนื้อโคเพิ่มขึ้นจาก    ป 2551 โดยจํานวนโคที่ขอ
อนุญาตฆาทั้งประเทศเปน 584,784 ตัว และคาดวาถูกฆาจริง 916,632 ตัว เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 
6.95 และ 11.18 ตามลําดับ   

การคาระหวางประเทศ 

1.การนําเขา 

ในป 2552 ประเทศไทยนําเขาโคเนื้อและผลิตภัณฑ ประกอบดวย โคมีชีวิตมูลคา 56.371 ลานบาท 
เน้ือโค-กระบือสดมูลคา 388.78 ลานบาท หนังโคดิบและหนังโคฟอก มูลคา  8,880.64 ลานบาท สวนอื่นที่
บริโภคไดของโค มูลคา 83.83 ลานบาท และเน้ือโคแปรรูป มูลคา 4.07  ลานบาท รายละเอียดการนําเขา
ผลิตภัณฑสําคัญสรุปดังน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจการปศุสัตว
รายสินคา ป ๒๕๕๒ 
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โคเนื้อมีชีวิต 
จากรายงานของกรมศุลกากร ประเทศไทยนําเขาโคเนื้อมีชีวิตในป 2552 จํานวน 9,513 ตัว 

แบงเปนโคเนื้อใชทําพันธุจํานวน 82 ตัว มูลคา 15.17 ลานบาท และ โคเน้ือไมใชทําพันธุจํานวน 9,431 ตัว 
มูลคา 41.20 ลานบาท โดยโคเนื้อทําพันธุนําเขาจากประเทศออสเตรเลียจํานวน 73 ตัว สวนที่เหลือนําเขา
จากประเทศนิวซีแลนด สําหรับโคเนื้อไมใชทําพันธุทั้งหมดนําเขาจากประเทศเมียนมาร ราคานําเขาเฉล่ียตัว
ละ 4,368 บาท ถูกกวาปที่ผานมารอยละ 0.88  

เนื้อโค-กระบือสดแชเย็น แชแข็ง 
กรมศุลกากรรายงานวา ปริมาณนําเขาเน้ือโค-กระบือสดแชเย็นแชแข็ง ในป 2552 รวมทั้งหมด 

2,001.09  ตัน มูลคา 88.78 ลานบาท โดยปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 7.09 ในขณะที่
มูลคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 4.52  โดยนําเขาเน้ือโคไมติดกระดูกแชแข็งในสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 
63.37  ของปริมาณนําเขาเน้ือโค-กระบือสดแชเย็นแชแข็งทั้งหมด รองลงมาคือ เน้ือโคไมติดกระดูกสดหรือ 
แชเย็น คิดเปนรอยละ 34.35  รายละเอียดเปนดังน้ี 
ตารางที่ 7 ปริมาณและมูลคาการนําเขาเน้ือโค กระบือ เปนรายพิกัด พ.ศ. 2552 

ปริมาณ :ตัน , มูลคา : ลานบาท 

พิกัด รายการ พ.ศ. 2552  % +/ - 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

02012000001 เน้ือโคตัดเปนชิ้น มีกระดูก สดหรือแชเย็น 39.74 10.22 1.99 2.63 

02013000001 เน้ือโคไมมีกระดูก สดหรือแชเย็น 627.42 181.22 31.35 46.61 

02021000001 เน้ือโคทั้งตัวและครึ่งตัว แชแข็ง 1.00 0.12 0.05 0.03 

02022000001 เน้ือโค ตัดเปนชิ้น มีกระดูก แชแข็ง 61.49 11.86 3.07 3.05 

02023000001 เน้ือโค ไมมีกระดูก แชแข็ง 1,268.08 181.92 63.37 46.79 

02102000000 เน้ือโค กระบือ ใสเกลือ แชนํ้าเกลือ ทําใหแหง
หรือรมควัน 

3.36 3.45 0.17 0.89 

ที่มา: กรมศุลกากร 

 สําหรับประเทศที่เปนแหลงนําเขาเน้ือโคสดแชเย็นแชแข็งที่สําคัญคือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 
โดยมีสัดสวนปริมาณนําเขาแตละรายการสรุปดังน้ี   
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ตารางที่ 8 สัดสวนปริมาณนําเขาเน้ือโคจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
หนวย : รอยละ 

ประเทศ เนื้อโคตัดเปนชิ้น มี
กระดูก สดหรือแช

เย็น 

เนื้อโคไมมีกระดูก 
สดหรือแชเย็น 

เนื้อโค ตัดเปนชิ้น มี
กระดูก แชแข็ง 

เนื้อโค ไมมี
กระดูก แชแข็ง 

ออสเตรเลีย 93.49 91.00 58.66 56.91 

นิวซีแลนด 5.18 6.33 30.25 33.54 

รวมทั้งหมด 98.67 97.33 88.91 90.45 

ที่มา: กรมศุลกากร 
หนังโค 
ในป 2552 ปริมาณนําเขาหนังโค-กระบือทั้งหมดเปน 130,002.48 ตัน  มูลคา 11,405.58 ลานบาท  

ปริมาณนําเขาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 3.95  ชนิดของหนังโค-กระบือที่นําเขาเรียงลําดับตามปริมาณ  
ดังนี้  หนังโค-กระบือดิบ/แชเกลือ ปริมาณ 103,256.08 ตัน มูลคา 3,826.77  ลานบาท  หนังโค-กระบือฟอก  
ปริมาณ  21,696.52 ตัน  มูลคา 5,053.87 ลานบาท และ หนังโค-กระบือฟอกและยอมสี ปริมาณ 5,049.87 
ตัน มูลคา 2,524.93 ลานบาท  แหลงนําเขาสําคัญของหนังโค-กระบือทั้งสามชนิดมีความแตกตางกัน โดย
แหลงนําเขาสําคัญของหนังโครายละเอียดดังน้ี 

หนังโค-กระบือดิบ นําเขาจากออสเตรเลียมากที่สุดรอยละ 26.65 รองลงมาคือ สหรัฐอเมริการอยละ 
24.32 สวนการนําเขาจาก แอฟริกาใต รัสเซีย และสาธารณรัฐเชก มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 5.97  
5.36 และ 5.30 ตามลําดับ  

หนังโค-กระบือฟอกนําเขาจากกลุมประเทศ MERCOSUR (ประกอบ อารเจนตินา  อุรุกวัย และ
ปารากวัย) มากที่สุดรอยละ 27.49 รองลงมาไดแกสหรัฐอเมริการอยละ 22.53 และนําเขาจากเนเธอรแลนด
เปนอันดับ 3 รอยละ 15.93   

หนังโคกระบือฟอกและยอมสีซ่ึงมีราคาสูงกวาหนังชนิดอื่น ๆ โดยนําเขาจากกลุมประเทศ 
MERCOSUR มากถึงรอยละ 63.18 ของปริมาณนําเขาหนังโคกระบือฟอกและยอมสีทั้งหมด  

โดยประเทศไทยนําเขาผลิตภัณฑเคร่ืองหนังทั้ง 3 ชนิด จากประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด รองมา
ไดประเทศ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.11, 21.66 และ 4.74 ตามลําดับ   
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2.การสงออก 
ผลิตภัณฑโคเนื้อสงออกที่สําคัญในป 2552 คือ หนังโค-กระบือฟอก และ หนังโค-กระบือฟอกและ

ยอมสี โดยปริมาณการสงออกหนังโคกระบือฟอกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 8.66 เปน 23,599.71 ตัน 
ในขณะที่ปริมาณการสงออกหนังโคกระบือฟอกและยอมสีลดลงจากปที่ผานมารอยละ 64.83 เปน 4,438.27 
ตัน 

ประเทศที่เปนตลาดสงออกหนังโค-กระบือฟอก สวนใหญอยูในทวีปเอเชีย โดยมีประเทศจีน เปน
ตลาดหลัก โดยปริมาณการสงออกคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.87 ของปริมาณการสงออกหนังโค-กระบือฟอก
ทั้งหมด  ตลาดรองลงมาคือ  อินโดนีเซีย เวียดนามและฮองกง สัดสวนปริมาณหนังโคฟอกที่สงออกหนังโค-
กระบือฟอกทั้งหมด เปนรอยละ 18.43 ,17.74 และ 17.34 ตามลําดับ  

สําหรับตลาดสงออกหนังโค-กระบือฟอกและยอมสีเปนเชนเดียวกับหนังโคฟอก คือประเทศใน
เอเชียครองสวนแบงการตลาดมากที่สุด โดยตลาดหลักคือไตหวัน  รอยละ 47.83 ของปริมาณสงออกหนังโค
ฟอกและยอมสีทั้งหมด ตลาดรองลงมาคือ จีน มาเลเซียและเวียดนาม สัดสวนปริมาณสงออกหนังโค-กระบือ
ฟอกและยอมสีของแตละประเทศคิดเปนรอยละ 8.91 , 6.97  และ 6.11 ตามลําดับ   

สถานการณการผลิตและการบริโภคเนื้อโคของโลกป 2552 และแนวโนมป 2553 
 การผลิต 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯไดประมาณการปริมาณการผลิตเนื้อโคของประเทศตางๆทั่วโลก ป 2552 มี
จํานวน 56.782 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 2.49 เน่ืองจากสหรัฐฯ บราซิล สหภาพยุโรป(27)และจีน 
มีการผลิตลดลงรอยละ 2.49, 2.85, 2.92, 1.11 แล 6.00 ตามลําดับ  
 การบริโภค 
 ป 2552 ปริมาณการบริโภคเนื้อโคทั้งหมด 56.116 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 2.32 
โดยเฉพาะในรัสเซีย ประเทศที่มีปริมาณการบริโภคเนื้อโคมากที่สุดคือสหรัฐฯ จํานวน 12.310 ลานตัน ลดลง
จากปที่ผานมารอยละ 1.14 โดยมีอัตราการบริโภคเนื้อโคเฉล่ียรายละ 40.2 กิโลกรัมตอป สวนประเทศ
อารเจนตินามีอัตราการบริโภคเนื้อโคเฉลี่ยสูงสุดรายละ 64.6 กิโลกรัมตอป  และมีปริมาณการบริโภครวม
เทากับ 2.642 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 3.29  สวนกลุมประเทศสหภาพยุโรป(27)ปริมาณการ
บริโภครวมมากเปนอันดับสองรองจากสหรัฐฯ จํานวน 8.310 ลานตัน โดยมีอัตราการบริโภคเนื้อโคเฉล่ียราย
ละ 16.9 กิโลกรัมตอป  ในขณะที่ประเทศบราซิลมีปริมาณการบริโภครวมเปนอันดับสาม จํานวน 7.410 ลาน
ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2.18 โดยมีอัตราการบริโภคเนื้อโคเฉลี่ยรายละ 37.3 กิโลกรัมตอป  
 การนําเขา 
 ป 2552 ปริมาณการนําเขาเน้ือโคของโลกเทากับ 6.439 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.06 
เน่ืองจากประเทศผูนําเขาที่สําคัญมีปริมาณการนําเขาลดลง โดยเฉพาะรัสเซียและเม็กซิโกปริมาณการนําเขา
ลดลงถึงรอยละ 38.43 และ 26.47 ตามลําดับ เน่ืองจากรัสเซียอยูในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูบริโภคจึงหันไป
บริโภคเนื้อสัตวที่มีราคาถูกกวาไดแก เน้ือสุกร เน้ือสัตวปก และเนื้อปลา รวมทั้งโปรตีนจากพืช การบริโภค
เน้ือโคสวนใหญเปนอาหารในภัตตาคารมากกวาการปรุงที่บาน  ผลการสํารวจเบื้องตนพบวา รายไดของ
ผูบริโภคที่ลดลงทําใหบริโภคเนื้อลดลง สวนการนําเขาเน้ือโคของเม็กซิโกตองเผชิญกับราคานําเขาที่เพิ่มขึ้น  
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เน่ืองจากคาเงินดอลลารสหรัฐฯที่ออนลง เม่ือเทียบกับคาเงินของเม็กซิโก  ในขณะที่สหรัฐฯนําเขาเน้ือโค
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.95 เน่ืองจากจํานวนสตอกโคเน้ือที่ลดลงและคาเงินที่แข็งขึ้น เชนเดียวกับสหภาพยุโรป(27)ที่
นําเขาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบราซิลสงเน้ือมาขายไดเพิ่มขึ้น  
 การสงออก 
 ป 2552 ปริมาณการสงออกของโลกเทากับ 7.110 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 5.07 
โดยเฉพาะบราซิล เน่ืองจากความตองการนําเขาลดลง ถึงแมวาสหภาพยุโรปจะนําเขาเพิ่มขึ้นแตประเทศ
รัสเซียและประเทศในแถบตะวันออกกลางนําเขาลดลง ทําใหการสงออกเน้ือโคของบราซิลต่ําสุดตั้งแตป 2547 
เปนตนมา ทั้งน้ีบราซิลยังเปนประเทศที่มีการสงออกเน้ือโคมากเปนอันดับหน่ึงของโลก จํานวน 1.555 ลานตัน 
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 13.66 รองลงมาออสเตรเลีย จํานวน 1.390 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 
1.21 ในขณะที่อารเจนตินา มีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 32.70   
 แนวโนมการผลิตและการคาเนื้อโคป 2553  

การผลิต คาดวาปริมาณการผลิตเนื้อโคในป 2553 จะลดลงตอเน่ืองจากปที่ผานมา ดังปรากฏใน
รูปกราฟขางลาง แตอัตราลดลงต่ํากวารอยละ 1 เน่ืองจากการผลิตของประเทศบราซิลเพิ่มขึ้นรอยละ 4 และ
อินเดียเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่การผลิตของอารเจนตินาลดลงรอยละ 13 ประเทศจีนลดลงรอยละ 4 และ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2   
รูปภาพที่  2  ปริมาณการผลิตเนื้อโคของโลก พ.ศ. 2548 - 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ตุลาคม,2552) 
 
สถานการณการผลิตของประเทศผูผลิตเนื้อโคสําคัญของโลก ในป 2553 สรปุดังนี้ 
 การผลิต 

อารเจนตินา ปริมาณการผลิตคาดวาลดลง จากป 2552 รอยละ 13 เปน 2.8 ลานตัน เน่ืองจาก
จํานวนสต็อกโคที่ลดลง ซ่ึงคาดวามีจํานวน 50.2 ลานตัว ลดลงรอยละ 10 ในชวงสองปที่ผานมา สาเหตุเกิด
จากภัยแลงตั้งแตกลางป 2550 สงผลใหอัตราการตั้งทองของแมโคลดลง ขนาดฝูงโคเนื้อลดลง จํานวนโคที่เขา
โรงฆาลดลง ตามลําดับ  นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดดานการสงออก นโยบายดานกําหนดราคาเนื้อโค
ภายในประเทศ และผลกําไรที่ลดลง จึงสงผลตอการลงทุนและการผลิตเนื้อโคของอารเจนตินา  



ขอมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว ๒๕๕๒ 

 

กลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว  ๑๓ 

จีน  ดวยขนาดฝูงโคเนื้อที่ลดลง ซ่ึงคาดวาตนป 2553  มีจํานวนสต็อกโคเน้ือ 104.9 ลานตัว จึง
สงผลตอการผลิตเนื้อโคของจีน ทําใหปริมาณการผลิตลดลงต่ํากวา 5.5 ลานตัน  รูปแบบการเลี้ยงโคของจีน
สวนใหญเปนผูเล้ียงรายยอย เล้ียงแบบพื้นบาน แมวาราคาโคมีชีวิตจะแพง แตตนทุนการผลิตก็ปรับเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วเชนกัน การผลิตยังคงเผชิญกับภาวะความไมแนนอน จากการระบาดของโรคปากและเทาเปอย 

สหรัฐอเมริกา คาดวาปริมาณการผลิตลดลงรอยละ 2 เปน 11.6 ลานตัน เน่ืองจากขนาดฝูงโคเนื้อ
ที่ลดลงตั้งแตป 2550 เปนตนมา  

บราซิล คาดวาปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 9.3 ลานตัน และจํานวนโคเน้ือ เปน 185.2 
ลานตัว ซ่ึงแตกตางจากประเทศผูผลิตรายอื่น อยางไรก็ตาม ไมเพียงพอตอความตองการสงออกที่เพิ่มขึ้น แต
เพียงพอกับความตองการบริโภคในประเทศ 

อินเดีย เปนประเทศที่มีฝูงโคเนื้อใหญที่สุดในโลก  คาดวาปริมาณการผลิตเนื้อโคและกระบือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เน่ืองจากความตองการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีตนทุนการผลิตเนื้อกระบือของ
อินเดียต่ํากวาเน้ือสัตวชนิดอื่นและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ประกอบกับความตองการสงออกเน้ือโคท่ี
เพิ่มขึ้น 

การคาระหวางประเทศ  
 กลุมประเทศที่นําเขาเน้ือโครายใหญของโลก คือ กลุมอเมริกาเหนือ ซ่ึงคาดวาจะนําเขาพิ่มขึ้นรอยละ 
6 ในขณะที่การนําเขาของกลุมโอซีเนียไมเปล่ียนแปลง เชนเดียวกับกลุมแคริเบียนและอเมริกากลาง แตกตาง
จากการนําเขาของกลุมอเมริกาใตที่ลดลงถึงรอยละ 32 สรุปการนําเขาเน้ือโคประเทศสําคัญดังน้ี  

รัสเซีย การกําหนดโควตานําเขาในป 2553 คาดวาใชฐานในป 2552 ในการบริหารจัดการโควตา 
เน่ืองจากปริมาณการผลิตที่ลดลงแตภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น จึงคาดวาจะมีการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 11 เปน 
780,000 ตัน ซ่ึงเปนปริมาณที่ต่ํากวาที่เคยนําเขาสูงสุดในป 2551 

สหรัฐอเมริกา ผูนําเขาเน้ือโครายใหญของโลก คาดวานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 1.3 ลานตัน 
เน่ืองจากปริมาณการผลิตเนื้อโคภายในประเทศลดลง คาเงินที่แข็งขึ้น และความตองการบริโภคเนื้อสีแดง
เพิ่มขึ้น 

สหภาพยุโรป คาดวานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 490,000 ตัน เน่ืองจากปริมาณการผลิตที่ลดลง 
และ การบริโภคเนื้อไกที่ไมเพิ่มขึ้น 

เวเนซุเอลา ปริมาณนําเขาลดลงถึงรอยละ 60 เหลือเพียง 100,000 ตันในป 2552  เน่ืองจาก
ปญหาขอพิพาทกับโคลัมเบีย ทําใหบราซิลกลายเปนประเทศผูขายเนื้อโคที่สําคัญในตลาดน้ี 

ประเทศที่เปนแหลงสงออกเน้ือโคสําคัญคือ บราซิล ออสเตรเลีย และ อินเดีย ตามลําดับ โดยคาดวา
ในป 2553 บราซิลจะสงออกเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกวาอินเดีย แต ออสเตรเลียสงออกลดลงรายละเอียดดังรูปภาพ
ตอไปน้ี 
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บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย

รูปภาพที่ 3 ปริมาณสงออกเน้ือโคประเทศสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ตุลาคม,2552) 

บราซิล ถึงแมวาการผลิตโคเนื้อของบราซิลตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงโครงสราง ทําใหในชวง 2 
ปที่ผานมาปริมาณการสงออกลดลง แตคาดวาในป 2553 ปริมาณการสงออกจะเพิ่มขึ้นเปน 1.9 ลานตัน ทํา
ใหบราซิลกลายเปนผูสงออกเนื้อโครายใหญที่สุดของโลก คาดวาภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว ทําใหความตองการ
ในตลาดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น การสงออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น นอกจากน้ันยังมีปจจัยเสริมจาก 
ขอจํากัดการแขงขันในอเมริกาใตซ่ึงทําใหสงออกไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้น และ ปญหาขอพิพาทของโคลัมเบียกับ
เวเนซุเอลา ทําใหบราซิลสงออกไปยังเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้น 

อินเดีย คาดวาปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 700,000 ตัน ความตองการเน้ือกระบืออินเดีย
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่ถูกกวา เปอรเซ็นตเน้ือแดง และ เปนเนื้ออินทรีย อยางไรก็ตามยังมี
ขอจาํกัดในตลาด 

สหรัฐอเมริกา คาดวาสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 เปน 837,000 ตัน แตยังเปนปริมาณที่ต่ํากวาชวง
กอนเกิดโรควัวบาระบาด ทั้งน้ีภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวของแคนาดา และ เม็กซิโกซ่ึงเปนตลาดหลัก ทําให
ความตองการบริโภคเนื้อโคจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับประเทศจีน 

อารเจนตินา  คาดวาจะสงออกไดลดลง ในป 2553 ทั้งนี้ ช้ินสวนเน้ือโคแชแข็งประเภท
thermoprocessed ที่มีราคาสูง จะสงไปขายสหภาพยุโรป ภายใตโควตา Hilton Quota สวนประเภทแชแข็ง
ธรรมดาสงไปขายชิลี และ ช้ินสวนแชเย็นสงไปขาย รัสเซีย เวเนซุเอลา และ อิสราเอล  

โคลัมเบีย คาดวาปริมาณสงออกลดลงรอยละ 90 จาก 180,000 ตัน ในป 2552 เปน 20,000 ตัน 
ในป 2553 เน่ืองจากเกิดกรณีพิพาทกับเวเนซุเอลาซึ่งเปนตลาดหลัก ทําใหตองลดการผลิตและหันมาพึ่งตลาด
ภายในประเทศ 
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รูปภาพที่ 4 ปริมาณสงออกเน้ือโคของประเทศในอเมริกาใต(ยกเวนบราซิล) 
 

 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ตุลาคม,2552) 
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2.2. โคนม 
การผลิตน้ํานมดิบ 

กรมปศุสัตว รายงานขอมูล ณ มกราคม 2552   เกษตรกรผูเล้ียงโคนมทั้งหมด 17,837 ราย เล้ียงโค
นมทั้งหมด 483,899 ตัว เปนแมโครีดนมจํานวน 204,805 ตัว หรือรอยละ 42.32 ของจํานวนโคนมทั้งหมด 
และปริมาณนํ้านมดิบ ณ วันสํารวจ เปน 2,093 ตัน  

การจัดทําบันทึกขอตกลงการบริหารจัดการนํ้านมดิบ ป 2552/2553 ระหวางศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
กับกลุมผูประกอบการแปรรูปนม เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2552 กําหนดปริมาณการรับซ้ือนํ้านมดิบตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30  กันยายน 2553 เปนวันละ 2,560.75 ตัน ประกอบดวยนมโรงเรียน จํานวน 
1,211.47 ตัน (รอยละ 47 ) และ นมพาณิชยจํานวน 1,349.28 ตนั (รอยละ 53)  

ในดานคุณภาพนํ้านมดิบ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปอรเซ็นตไขมันมากกวา 3.2  เปอรเซ็นต
โปรตีนมากกวา 2.80  เปอรเซ็นตของแข็งในน้ํานมทั้งหมดมากกวา 12 และคาจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว
(Somatic Cell Count : SCC) ต่ํากวา 500,000 ตัวตอมิลลิลิตร  ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้านมดิบรายฟารม
ของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมทั่วประเทศ ป 2552  จํานวน 172,806 ตัวอยาง พบวา เปนไปตามมาตรฐาน
กําหนด โดยมีคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตของแข็งในน้ํานม(Total Solid) เปน 12.18 เปอรเซ็นต ไขมันเฉลี่ยเปน 
3.69 เปอรเซ็นต โปรตีนเฉลี่ยเปน 3.09  แต จํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) เปน 659,000 
ตัวตอมิลลิลิตร เกินกวาที่มาตรฐานกําหนด 

ทางดานผลตอบแทนการเลี้ยงโคนมปรับเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) รายงานวา ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบในป 2552 เปนกิโลกรัมละ 12.81 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากป 2551 
คิดเปนรอยละ 4.07 เกษตรกรขายน้ํานมดิบหนาฟารมไดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.60 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 7.10 ทําใหผลตอบแทนจากการจําหนายน้ํานมดิบของเกษตรกรเปนกิโลกรัมละ 2.79 บาทหรือเพิ่มขึ้น
มากกวา 1 เทา (รอยละ 140)  
รูปภาพที่ 5 ขอมูลการจําหนายน้ํานมดิบของเกษตรกรไทย ป 2551 -2552 

 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สถานการณการผลิตภัณฑนมของโลกป 2552และ แนวโนมป 2553 
(กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา,ธันวาคม 2552) 
การผลิตน้ํานมดิบ 
 คาดวาปริมาณการผลิตน้ํานมดิบในป 2553 จะเพ่ิมขี้นจากป 2552 เพียงรอยละ 1.49 เปน 436.53 
ลานตัน โดยสหภาพยุโรป ซ่ึงเปนแหลงผลิตรายใหญสําคัญของโลก ปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.1 สวน 
นิวซีแลนดซ่ึงเปนผูผลิตลําดับที่ 4 ปริมาณการผลิตปรับเพิ่มขึ้นในอัตราสูงที่สุดรอยละ 2.53 สําหรับปริมาณ
การบ ริ โภคนมสด ในป  2 553  คาดว า จ ะ เพิ่ มขึ้ น จ ากป  2 5 52  ร อ ยล ะ  2 . 2 1  เป น  1 6 5 . 1 38  
ลานตัน  
 ปริมาณการผลิตน้ํานมดิบของออสเตรเลียในป 2553 คาดวาลดลง เน่ืองจากจํานวนโคลดลงรอยละ 2 
จากปญหาภัยแลงและผลตอบแทนการเลี้ยงโคนมลดลง ทั้งนี้สถานการณเร่ิมดีขึ้น โดยปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้น
และการปรับปรุงระบบชลประทาน ทําใหสภาพทุงหญาอุดมสมบูรณขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ํานมดิบ
ของนิวซีแลนดคาดวาเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนโคนมขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวาการ
ขยายตัวเฉลี่ยในรอบ 5 ป ที่ผานมา ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2 
 สําหรับปริมาณการผลิตน้ํานมดิบของสหภาพยุโรปในป 2553 คาดวาจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผูผลิตฟน
ตัวจากภาวะราคาที่ลดลงในป 2552  โดยสหภาพยุโรปขยายชวงเวลาการสนับสนุนการสงออกเพื่อระบาย
ผลิตภัณฑนมที่ลนตลาดในประเทศจาก สิงหาคม 2552 เปน มีนาคม 2553  ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ํานม
ดิบของสหรัฐฯ คาดวาลดลงไมถึงรอยละ 1 
 เปรียบเทียบอัตราการใหผลผลิตน้ํานมของแมโคนมในประเทศผูผลิตรายสําคัญของโลก พบวา แมโค
นมของสหรัฐฯ มีอัตราการใหผลผลิตสูงที่สุด  รองลงมาเปนแมโคนมออสเตรเลีย และ สหภาพยุโรปตามลําดับ  
รายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 9 อัตราการใหผลผลิตน้ํานมของแมโคนมในประเทศผูผลิตรายสําคัญของโลก พ.ศ. 2548 - 2553 

หนวย : ตัน/ตัว 

ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

สหรัฐอเมริกา 8.87 9.02 9.16 9.25 9.33 9.50 
บราซิล 1.61 1.65 1.68 1.67 1.67 1.72 
สหภาพยุโรป 5.31 5.30 5.48 5.54 5.52 5.58 
อินเดีย 0.99 1.08 1.13 1.16 1.21 1.24 
จีน 4.05 4.04 4.03 4.00 4.00 4.10 
ออสเตรเลีย 5.11 5.56 5.48 5.49 5.69 5.75 
นิวซีแลนด 3.65 3.71 3.76 3.61 3.80 3.81 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ธันวาคม,2552) 
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การผลิตและการคาเนยแข็ง(cheese) 
 คาดวาในป 2553 ปริมาณการผลิตเนยแข็งของนิวซีแลนดจะเพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากปละ 294,000 ตัน 
เปน 306,000 ตัน ในขณะที่ออสเตรเลียปริมาณการผลิตยังคงเปนปละ 325,000 ตัน สําหรับปริมาณการ
สงออกคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 28 และรอยละ 6 ตามลําดับ 
 การผลิตเนยแข็งของสหรัฐฯ ป 2553 คาดวาเปน 4,574,000 ตัน หรือลดลงเพียงรอยละ 0.02 จาก
ปริมาณการผลิตน้ํานมดิบที่คาดวาจะลดลง ในขณะที่ปริมาณการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.73 จากเดิมที่เคย
ลดลงรอยละ 21 โดยตลาดหลักคือเม็กซิโก อยางไรก็ตาม การสงออกยังคงขยายตัวในอัตราต่ํากวาในชวง 
2547-2551 ซ่ึงมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 22 ตอป  
 สวนการผลิตเนยแข็งของสหภาพยุโรป(27) คาดวาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1 เปนปละ 6.8 ลานตัน 
แบงเปนตลาดภายในประเทศรอยละ 97 และ สงออกรอยละ 3 ไปยังประเทศ รัสเซีย สหรัฐฯ สวิสเซอรแลนด 
และ ญี่ปุน ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 10 ปริมาณการผลิตและการคาเนยแข็งประเทศสําคัญ พ.ศ. 2548-2553 

หนวย : พันตัน 

ประเทศ ปริมาณ(ผลิต/คา) 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ออสเตรเลีย ปริมาณผลิต 375 362 360 344 325 325

ปริมาณบริโภค 223 225 215 215 215 215

ปริมาณนําเขา 49 61 64 65 68 68

ปริมาณสงออก 227 202 212 202 145 185

นิวซีแลนด ปริมาณผลิต 297 292 350 292 294 306

ปริมาณบริโภค 28 28 28 22 20 22

ปริมาณนําเขา 2 3 3 6 4 6

ปริมาณสงออก 265 267 309 283 275 292

สหรัฐฯ ปริมาณผลิต 4,150      4,320     4,435     4,506     4,575     4,574     

ปริมาณบริโภค 4,275      4,428     4,542     4,521     4,614     4,700     

ปริมาณนําเขา 209        206        198        170        167        185        

ปริมาณสงออก 58          71         100        131        104        111        

สหภาพยุโรป ปริมาณผลิต 6,625      6,801     6,760     6,800     6,730     6,800     

(27ประเทศ) ปริมาณบริโภค 6,219      6,339     6,309     6,393     6,345     6,410     

ปริมาณนําเขา 93          99         83         83         85         85         

ปริมาณสงออก 499        561        534        490        470        475        

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ธันวาคม,2552) 
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การผลิตและการคาเนย(butter) 
 ในชวงคร่ึงปหลังของ ป 2552 ตลาดไขมันเนยกลับมาฟนตัวอีกคร้ัง เน่ืองจากอินเดียนําเขานํ้ามันเนย
จากนิวซีแลนดโดยปริมาณนําเขานํ้ามันเนยในชวง 10 เดือน(ม.ค. – ต.ค. ) เปน 18,000 ตัน ประกอบกับ
ราคาที่ลดลงทําใหเกิดความตองการซ้ือเพิ่มขึ้น ผูผลิตจึงระบายสต็อกสินคาซ่ึงเปนเพียงชวงส้ัน  
 คาดวาในป 2553  ปริมาณการผลิตเนยของกลุมโอซีเนียจะลดลงรอยละ 4  ในขณะที่ ปริมาณสงออก
เนยของออสเตรเลียคาดวาเพิ่มขึ้นรอยละ 13.64 แตปริมาณการสงออกของนิวซีแลนดลดลงไมถึงรอยละ 1  
 สําหรับการผลิตเนยของสหภาพยุโรปคาดวาลดลงเนื่องจากน้ํานมดิบถูกนําไปแปรรูปเปนเนยแข็ง
เพิ่มขึ้น โดยกําหนดปริมาณที่จะสนับสนุนเพื่อการสงออก เปน 76,000 ตัน คิดเปนไขมันเนย 68,000 ตัน  
รายละเอียดตามขอมูลในตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 11 ปริมาณการผลิตและการคาเนยของประเทศสําคัญ พ.ศ. 2548-2553 

หนวย : พันตัน 

ประเทศ ปริมาณ(ผลิต/คา) 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ออสเตรเลีย ปริมาณผลิต 131 129 117 111 134 129

ปริมาณบริโภค 65 62 55 64 68 68

ปริมาณนําเขา 10 10 13 14 19 20

ปริมาณสงออก 70 82 80 54 66 75

นิวซีแลนด ปริมาณผลิต 379 390 442 422 428 412

ปริมาณบริโภค 26 26 26 23 20 23

ปริมาณนําเขา 1 1 1 2 4 2

ปริมาณสงออก 316 366 439 369 407 406

สหภาพยุโรป ปริมาณผลิต 2,155      2,035     2,053     2,040     2,090     2,060     

(27ประเทศ) ปริมาณบริโภค 1,943      1,934     2,006     1,946     1,938     1,950     

ปริมาณนําเขา 81          84         93         66         65         65         

ปริมาณสงออก 340        248        216        153        140        175         
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ธันวาคม,2552) 
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การผลิตและการคานมผงขาดมันเนย(Not fat Dry Milk) 
 คาดวาปริมาณการผลิตนมผงขาดมันเนยของประเทศสําคัญในป 2553 จะลดลงรอยละ 3 โดยปริมาณ
การผลิตของนิวซีแลนดลดลงรอยละ 15 และสหรัฐอเมริกาลดลงรอยละ 9  ทั้งนี้คาดวาราคานมผงขาดมันเนย
ในตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้น  
 ทางดานการสงออกคาดวา  สหรัฐฯ จะสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 16  เปน 300,000 ตัน จากเดิมในป 
2552 ปริมาณสงออกลดลงรอยละ 34  ในขณะที่ปริมาณสงออกของสหภาพยุโรป คาดวาเพิ่มขึ้นรอยละ 36 
เปน 225,000 ตัน ทั้งนี้ในป 2552 สหภาพยุโรป สนับสนุนการสงออกนมผงขาดมันเนยจํานวน 183,000 ตัน 
ซ่ึงเปนจํานวนที่นอยกวาที่กําหนด 259,000 ตัน และยังคงกําหนดปริมาณสนับสนุนการสงออกในชวงเดือน
กรกฎาคม – มิถุนายน 2553 เปน 323,000 ตัน โดยปริมาณการผลิตและการคานมผงขาดมันเนยของประเทศ
ดังกลาวเปนดังน้ี 
ตารางที่ 12 ปริมาณการผลิตและการคานมผงขาดมันเนยของประเทศสําคัญ พ.ศ. 2548-2553 

หนวย : พันตัน 

ประเทศ ปริมาณ(ผลิต/คา) 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ออสเตรเลีย ปริมาณผลิต 206 221 205 177 227 210

ปริมาณบริโภค 35 38 42 49 49 49

ปริมาณนําเขา 4 5 4 4 4 4

ปริมาณสงออก 141 189 175 12 162 170

นิวซีแลนด ปริมาณผลิต 225 247 325 256 346 295

ปริมาณบริโภค 5 5 5 1 1 2

ปริมาณนําเขา 1 1 1 1 1 1

ปริมาณสงออก 221 243 327 251 310 324

สหรัฐฯ ปริมาณผลิต 684 676 669 845 803 732

ปริมาณบริโภค 561 426 386 415 621 443

ปริมาณนําเขา 5 2 2 1 1 1

ปริมาณสงออก 277 287 258 391 258 300

สหภาพยุโรป ปริมาณผลิต 1,074 955 1,005 980 1,080 1,020

(27ประเทศ) ปริมาณบริโภค 963 896 813 809 640 800

ปริมาณนําเขา 10 21 10 8 5 5

ปริมาณสงออก 190 88 202 179 165 225  
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ธันวาคม,2552) 
 
 
 
 



ขอมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว  ๒๕๕๒ 

 

กลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว   ๒๒ 

การผลิตและการคานมผงเต็มมันเนย(Whole Milk Powder) 
 ประเทศผูสงออกนมผงเต็มมันเนยรายใหญซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 50 ของตลาด คือ นิวซีแลนด  
ขยายตัวอยางรวดเร็วในอัตราเฉล่ียรอยละ 7 ตอป คาดวาในป 2553 ปริมาณการสงออกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 8 
เปน 810,000 ตัน ในขณะที่ปริมาณการสงออกของสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น แต คาดวาอารเจนตินาจะสงออก
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.45  
 จีนเปนประเทศผูนําเขารายใหญของโลก และปริมาณนําเขาขยายตัวอยางมาก จากเดิมในป 2548 
นําเขาเพียง 65,000 ตัน แตในป 2552 ปรับเพิ่มขึ้นเปน 165,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นมากวา 1 เทา เน่ืองจาก
ปญหานมภายในประเทศปนเปอนสารเมลามีน จึงทําใหผูบริโภคขาดความม่ันใจ และเกิดความตองการนําเขา
เพิ่มขึ้น โดยในเดือน ตุลาคม 2552 นิวซีแลนดในนามของ Fonterra ไดสงออกนมผงเต็มมันเนยไปยังจีนเปน
จํานวน 146,000 ตัน  คาดวาในป 2553 จะนําเขานมผงเต็มมันเนยลดลงเหลือ 150,000 ตัน  
ตารางที่ 13 ปริมาณการผลิตและการคานมผงเต็มมันเนยของประเทศสําคัญ พ.ศ. 2548-2553 
 

ประเทศ ปริมาณ(พันตัน) 2548 2549 2550 2551 2552 2553

นิวซีแลนด ปริมาณผลิต 585 611 671 651 754 800

ปริมาณบริโภค 1 1 1 1 1 1

ปริมาณนําเขา 1 1 1 1 1 1

ปริมาณสงออก 585 634 670 621 750 810

สหภาพยุโรป ปริมาณผลิต 858 800 776 840 790 810

(27ประเทศ) ปริมาณบริโภค 951 1,071 1,137 954 1,050 1,210

ปริมาณนําเขา 3 3 2 1 0 0

ปริมาณสงออก 492 422 366 485 465 465

อารเจนตินา ปริมาณผลิต 255 260 186 200 222 235

ปริมาณบริโภค 98 54 59 75 70 70

ปริมาณนําเขา 3 1 2 1 2 2

ปริมาณสงออก 162 210 117 138 155 165

จีน ปริมาณผลิต 47 50 53 80 58 62

ปริมาณบริโภค 50 48 44 50 50 51

ปริมาณนําเขา 65 74 59 46 165 150

ปริมาณสงออก 32 33 72 62 12 10  
 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ตุลาคม,2552) 
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2.3. กระบือ 
 การผลิต 
 จากการสํารวจจํานวนกระบือของกรมปศุสัตว ในเดือน มกราคม 2552  พบวา ทั่วประเทศมีกระบือ
จํานวน 1.34  ลานตัว เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมานรอยละ 2.12 ปริมาณกระบือเพิ่มขึ้นทุกภาคยกเวนภาคใต โดย
แตละภาคมีการกระจายตัวดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดจํานวน 1.02 ลานตัว หรือรอยละ 73.64 
ของจํานวนกระบือทั้งประเทศ รองลงมาไดแกภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.16 
,8.12 และ 2.08 ตามลําดับ 
 การตลาด 
 จากขอมูลของกรมปศุสัตว พบวา จํานวนกระบือที่คาดวาถูกฆาในป 2552 มีจํานวน 0.16 ลานตัว 
หรือรอยละ 11.86 ของจํานวนกระบือที่สํารวจในชวงตนป เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมาพบวาลดลงรอยละ 
15.96  สําหรับราคาขายสงกระบือมีชีวิตหนาฟารมกิโลกรัมละ 42.95 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเพียง
กิโลกรัมละ  0.32 บาท  สวนราคาขายสงกระบือมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯและราคาขายสงเนื้อกระบือชําแหละ
ติดกระดูกราคาไมเปล่ียนแปลงจากปที่ผานมากิโลกรัมละ 50.50 บาท และ 94.00 บาท ตามลําดับ ราคาขาย
ปลีกเน้ือกระบือชําแหละประเภทเนื้อธรรมดา เน้ือสันนอกสะโพก และเนื้อสันใน ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากปที่
ผานมา โดยราคากิโลกรัมละ 117.50 บาท , 127.50 บาท และ 185.00 บาท ตามลําดับ  

 การคาระหวางประเทศ 
 จํานวนกระบือมีชีวิตที่นําเขาในป 2552 มีจํานวน 11,222 ตัว มูลคา 40.53 ลานบาท โดยนําเขาจาก
พมาทั้งหมด ราคานําเขาเฉล่ียตัวละ 3,611 บาท สวนการสงออกกระบือมีชีวิตในป 2552มีจํานวน 43,812 ตัว 
มูลคา 244.46 ลานบาท โดยสงออกไปยังประเทศพมามากที่สุด จํานวน 24,084 ตัว มูลคา 98.17  ลานบาท 
ราคาสงออกเฉล่ียตัวละ 4,76 บาท  รองลงมาคือประเทศลาว จํานวน 48,172 ตัว มูลคา 133.60 ลานบาท 
ราคาสงออกเฉลี่ยตัวละ 7,351 บาท  สวนที่เหลือสงออกไปยังประเทศ มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม  
 ปญหาและอุปสรรค 
(คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากระบือไทย แผนยุทธศาสตรกระบือไทยป 2554 – 2557) 
 1.ดานการผลิต กระบือยังใหผลผลิตต่ํา ไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ  สามารถแยกเปน
ประเด็นตางๆไดดังน้ี 

1.1 ดานความรูของเกษตรกร  เกษตรกรผูเล้ียงกระบือรอยละ 99 เปนเกษตรกรรายยอย มี
พื้นฐานอาชีพดานการเกษตรกรรม มีการศึกษานอยไมไดมีวัตถุประสงคเล้ียงกระบือเปนอาชีพ ทําใหการ
ดําเนินงาน การจัดการเล้ียงดู และการปองกันโรคยังไมไดมาตรฐาน การรับเทคโนโลยีตางๆ เปนไปไดอยาง
ชาๆ จึงทําใหประสิทธิภาพการผลิตกระบือต่ํา 
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1.2 การปรับปรุงพันธุ กระบือของเกษตกรไดรับการปรับปรุงพันธุนอย สาเหตุเน่ืองมาจาก 

• เกษตรกรสวนใหญไมไดเล้ียงกระบือเปนอาชีพ ทําใหขาดความสนใจในการดูและ
เอาใจใสในดานการปรับปรุงพันธุอยางจริงจัง 

• เกษตรกรสวนใหญไมนิยมเล้ียงกระบือพอพันธุ เน่ืองจากเกษตรกรเล้ียงกระบือราย
ละ 1-5 ตัว การเล้ียงกระบือพอพันธุจึงเปนภาระและไมคุมคา ดังนั้นกกระบือเพศผูที่
มีขนาดใหญ มักจะถูกตอนเพื่อใหสามารถเล้ียงดูไดงาย และขายไดราคาสูง ทําใหใน
หมูบานขาดแคลนพอกระบือพันธุดีเพื่อใชปรับปรุงพันธุ ทําใหกระบือมีการผสมพันธุ
แบบเลือดชิด (inbreed) ไมแข็งแรง มีรูปรางและขนาดเล็กลง 

• กระบือมีระยะแสดงอาการเปนสัดส้ัน และสังเกตไดยาก ดังน้ันการผสมเทียมจึงไม
คอยไดผล 

• มีการฆากระบือเพศเมียและแมกระบืออุมทองเพื่อการบริโภคสูงมากอยางตอเน่ือง 
ทําใหฐานแมพันธุลดลง 

1.3 ดานพืชอาหารสัตว พื้นที่เล้ียงสัตวสาธารณะถูกบุกรุก ขาดแคลนแหลงน้ํา เกษตรกรขาด
ความสนใจในการปลูกพืชอาหารสัตว ทําใหขาดแคลนพืชอาหารสัตวทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ ทําให
กระบือไดรับสารอาหารไมเพียงพอ สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตกระบือของเกษตรกร กระบือ
เจริญเติบโตชา มีความสมบูรณพันธุต่ํา เชนอัตราการผสมติดต่ําหรือผสมติดยาก อัตราการใหลูกต่ํา 

1.4 ดานสุขภาพสัตว  เกษตรกรผูเล้ียงกระบือสวนใหญยังไมใหความสนใจในดานสุขภาพ
ของกระบือเทานที่ควร ปญหาลูกกระบือตายกอนหยานมยังสูง เชนการตายจากโรคพยาธิภายใน 

1.5 ดานเงินทุน เกษตรกรขาดเงินทุน ขาดแหลงเงินกูระยะยาวดอกเบี้ยต่ํา จึงไมสามารถ
เล้ียงกระบือได เพราะการเลี้ยงกระบือจะตองลงทุนสูงโดยเฉพาะคาพันธุ และไดผลตอบแทนชา  สถาบัน
การเงินจึงไมคอยใหการสนับสนุน 

1.6 ดานการสงเสริมและพัฒนา ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางจริงจังและตอเน่ือง เน่ืองจาก
ไมเห็นความสําคัญของการอนุรักษกระบือไทย ซ่ึงตองมีการอุดหนุนเพราะกระบือไมใชสัตวเศรษฐกิจแบบเปน
การคา แตเปนสัตวที่ควรมีแผนการอนุรักษและใชประโยชน เพื่อใหเกษตรกรรายยอยไดมีภูมิคุมกันตอสภาวะ
การเปล่ียนแปลงทางเศรฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ของโลกหรือจากภายนอกที่ผันผวน เชน กระบือเปนพลังงาน
สะอาด ใหมูลเปนปุย ชวยลดโลกรอย ขาดระบบการบริหารจัดการขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย ที่จะทําให
สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดไดอยางถูกตอง 

2.ดานการแปรรูป 
 2.1 การแปรรูปเนื้อกระบือเปนสินคาอื่นมีนอย กระบือทั้งหมดจะถูกฆาชําแหละและบริโภคสด

ภายในประเทศ 
2.2 โรงฆาสัตวยังไมไดมาตรฐานตามหลักสุขอนามัย 
2.3 การบังคับใชกฎหมาย ยังมิไดกํากับดูแลและลงโทษผูฝาฝนอยางจริงจัง โดยเฉพาะการฆา

สัตวในสถานที่ที่ไมไดรับอนุญาต การฆาสัตวเพศเมียวัยเจริญพันธุ 
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3.ดานการตลาด 
3.1 เกษตกรกรผูเล้ียงกระบือสวนใหญ(รอยละ 99) เปนเกษตรกรรายยอย การรวมกลุม และการ

สรางเครือขายยังมีนอย ทําใหไมสามารถควบคุมการผลิตในปริมาณที่ตลาดตองการได 
3.2 เกษตรกรผูเล้ียงขาดขอมูลขาวสารดานราคากระบือในภาวะปจจุบัน ทําใหถูกเอาเปรียบจาก

กลไกตลาด 
3.3 ระเบียบการปฏิบัติเพื่อควบคุมการเคล่ือนยานสัตวและซากสัตวไมเอื้ออํานวยตอระบบ

การตลาด 
3.4 ขาดแนวทางการพัฒนาตลาดเนื้อกระบือเพื่อเพิ่มมูลคา 

4.ดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 
4.1  ขาดการสืบทอด วิถีชีวิต ภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรม เก่ียวกับการใชประโยชนจาก

กระบือ 
4.2 เยาวชนรรุนใหมไมใหความสนใจตออาชีพการเล้ียงกระบือ 
4.3 เกษตรกรมีการใชแรงงานกระบือนอยมาก เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และ

ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลง 
4.4 เครือขายอนุรักษและพัฒนากระบือไทยยังไมเขมแข็ง 
4.5 ในสถานศึกษาขาดหลักสูตรการเรียน การสอน คุณคากระบือไทยและภูมิปญญาไทย ในการ

ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4.6 คานิยมการเล้ียงกระบือเปนเร่ืองต่ําตอย ลาสมัย 

5.ดานการศึกษาวิจัย 
5.1 ขาดการศึกษาวิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีสวนรวม ในดานระบบการผลิต การแปรรูปและ

การตลาด สังคมและวัฒนธรรม 
5.2 ผลการศึกษาวิจัยสวนใหญยังไมมีการเผยแพรสูเกษตรกร 

 
ยุทธศาสตรกระบือไทย ป พ.ศ. 2554 - 2557 

 ตามที่จํานวนกระบือลดลงอยางตอเน่ือง ทั้งนี้จากสถิติของกรมปศุสัตวป 2521-2552 พบวา มีกระบือ
สูงสุดจํานวน 6.0 ลานตัว ในปจจุบันป 2552 เหลือเพียง 1.4 ลานตัว เทาน้ัน  มีสาเหตุจากหลายประการ เชน 
การฆากระบือเพศเมียและแมกระบืออุมทองจํานวนมากทําใหฐานแมพันธุลดลง การเกิดโรคระบาดและภัย
ธรรมชาติ การสงเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรจากภาครัฐบางโครงการทําใหเกษตรกรเลิกเล้ียงกระบือ 
เชน การปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน ทําใหพื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตวหายไป เกษตรกรขายกระบือยกฝูง อีกทั้ง
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความหวงใยชาวนาไทยซึ่งประสบปญหาความยากจนจาก
การประกอบอาชีพการทํานา เน่ืองจากภาวะนํ้ามันแพง ปุยเคมีราคาแพง ทรงรับส่ังใหรัฐบาลสนับสนุนให
เกษตรกรหันกลับมาใชแรงงานกระบือ เพื่อลดคาใชจายในการทํานา ดังน้ันกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได
มอบหมายใหกรมปศุสัตวแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทํายุทธศาสตรกระบือไทย และคณะทํางานฯ ไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกระบือไทย ป พ.ศ. 2554-2557 โดยกําหนดวัตถุประสงค 

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระบือของเกษตรกร  
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2) เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการใชแรงงาน และประโยชนอื่นๆ จากกระบือเพิ่มขึ้น และ  
3) เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายผูเล้ียงกระบือ  

ยุทธศาสตรกระบือไทยฯ ประกอบดวย 5 แผนงาน 19 โครงการ รายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 14 โครงการภายใตแผนงานของยุทธศาสตรกระบือไทยพ.ศ. 2554 - 2557 
 

แผนงาน โครงการ 
1. ดานการผลิต 1.1โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกระบือในชุมชน 

1.2โครงการสงเสริมการปรับปรุงพันธุกระบือโดยใชพอพันธุ 
1.3โครงการขยายพันธุกระบือพันธุดี โดยใชเทคโนโลยีการผสมเทียม 
1.4โครงการรณรงคถายพยาธิลูกกระบือ 
1.5โครงการสงเสริมปลูกพืชอาหารสัตว 

2.ดานการแปรรูป 2.1โครงการพัฒนาโรงฆาสัตวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
3. ดานการตลาด 3.1โครงการจัดตั้งศูนยสารสนเทศกระบือไทย 

3.2โครงการประชาสัมพันธการใชประโยชนจากกระบือ 
4.ดานอนุ รักษและใช
ประโยชนกระบือไทย 

4.1 โครงการจัดตั้งโรงเรียนวัฒนธรรมกระบือไทย 
4.2 โครงการยุวชนคนรักกระบือในโรงเรียน 
4.3 โครงการสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับกระบือในชุมชน 
4.4 โครงการงานกระบือและวัวเนื้อแหงชาต ิ

5. ดานการศึกษาวิจัย 5.1 โครงการศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาด 
5.2 โครงการศึกษาวิจัยการแปรรูปเน้ือและหนังกระบือเพื่อทําผลิตภัณฑชนิดตางๆ 
5.3 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมกระบือโดยกลุมเกษตรกร 
5.4 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกร 
5.5 โครงการศึกษาวิจัยตํารับสมุนไพรรักษาโรคกระบือ 
5.6 โครงการศึกษาวิจัยการใชพืชอาหารสัตวเล้ียงกระบือเพื่อผลิตลูกเชิงธุรกิจ 
5.7 โครงการคลังความรูกระบือไทย 
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 2.4. สุกร 

การผลิต 
จากตัวเลขการสํารวจของกรมปศุสัตว ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 พบวามีสุกรจํานวน 8.54 ลานตัว 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ  10.30 ทั้งนี้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดวาปริมาณการผลิตสุกรในป 
2552 มีจํานวน 11.77  ลานตัว ลดลงจากป 2551 รอยละ 2.62  เน่ืองจากในชวงป 2551 ราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตวสูงขึ้นทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจนทําใหผูเล้ียงประสบการขาดทุนและบางรายขาดสภาพคลองดาน
เงินทุนหมุนเวียนจึงปรับลดการผลิตลง หรือบางรายเลิกเล้ียงโดยเฉพาะฟารมขนาดเล็กและขนาดกลาง 

สําหรับตนทุนการผลิตสุกร(ขนาดน้ําหนัก  100 กิโลกรัม) ในป 2552 กิโลกรัมละ  49.43 บาท ลดลง
จากปที่ผานมารอยละ 3.19  เน่ืองจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตวในป 2552 ลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากราคา
นํ้ามันดิบที่ลดลงตั้งแตกลางป 2551 การใชพลังงานทดแทนจากธัญพืชและพืชพลังงานลดลงทําใหราคา
วัตถุดิบอาหารสัตวลดลง สงผลถึงตนทุนคาอาหารสุกรที่ลดลงในป 2551  จากภาวะโรคที่รบกวนการผลิตสุกร
ในป 2552  เชน โรคพีอารอารเอส(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS)  และโรค
ทองรวงในสุกรหรือโรคเซอรโคไวรัสหรือโรคพีซีวีดี (Porcine circovirus disease) ทําใหอัตราการเสียหาย
ของสุกรสูงขึ้น  ผูเล้ียงหลายๆฟารมที่เจอปญหาพยายามแกไข มีการทดลองวัคซีนปองกันโรคพีอารอารเอส 
และโรคเซอรโคไวรัส  สงผลใหมีการเพิ่มตนทุนคาวัคซีน ตลอดจนการใชยาปฏิชีวนะก็เพิ่มขึ้นเชนกัน ถือวา
เปนตนทุนการเล้ียงสุกรที่เพิ่มขึ้น 

การตลาด 
ภาวะความตองการบริโภคเนื้อสุกร  พิจารณาจากตัวเลขจํานวนสุกรที่ขออนุญาตฆาและจํานวนสุกร

ที่คาดวาจะถูกฆาจริงของกรมปศุสัตว พบวา จํานวนสุกรที่ขออนุญาตฆาในป 2552 มีจํานวน 5.75     
ลานตัว  ลดลงจากป 2551 รอยละ 2.78  ทั้งน้ีปริมาณสุกรที่คาดวาถูกฆาจริง ในป 2552 เทากับ 7.55 ลานตัว 
เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 0.89 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง 
ประกอบกับเน้ือสุกรมีราคาสูง สงผลใหความตองการบริโภคเนื้อสุกรลดลง โดยมีอัตราการบริโภคเฉล่ียคนละ 
13.3 กิโลกรัมตอป (นํ้าหนักซาก) 

ราคาสุกรขุนที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียทั้งประเทศกิโลกรัมละ 56.80 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 
53.32 บาท ของป 2551 รอยละ 6.53 โดยราคาไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแตเดือนมกราคม  และราคา
สูงสุดกิโลกรัมละ 61.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนผลจากการปรับลดการผลิต ประกอบกับสภาพ
อากาศที่รอน อีกทั้งมีการสงออกสุกรมีชีวิตไปยังกัมพูชาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ราคา
สุกรไดออนตัวลงอยูในระดับกิโลกรัมละ 55-56 บาท   

สวนราคาขายสงสุกรมีชีวิต เน้ือสุกรชําแหละและราคาขายปลีกเน้ือแดงสันใน ในตลาดกรุงเทพฯ 
กิโลกรัมละ 56.30 ,67.41 บาท และ 120.39 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 5.73 ,3.31 และ 2.62  
ตามลําดับ  
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การคาระหวางประเทศ 
การนําเขา 

สวนใหญประเทศไทยนําเขาเคร่ืองใน(ตับ กระเพาะ และสวนอื่นๆที่บริโภคได) เปนสําคัญ โดยในป 
2552 มีการนําเขาจํานวน 12.96 พันตัน มูลคา 213.92 ลานบาท เม่ือเทียบกับปที่ผานมาพบวาปริมาณการ
นําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ  1.38 ในขณะที่มูลคาลดลงรอยละ 11.39  โดยแยกเปน ตับสุกรแชแข็ง(พิกัด 
0206.41.00.000) จํานวน  4.14  พันตัน มูลคา 112.43 ลานบาท  กระเพาะหมู(พิกัด 0504.00.00.000) 
จํานวน  1.87  พันตัน มูลคา 51.21 ลานบาท  และสวนอื่น ๆ ที่บริโภคได(พิกัด 0206.30.00.000    และ 
0206.49.00.000) จํานวน  6.95  พันตัน  มูลคา 50.28 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตับสุกรแชแข็ง(พิกัด 0206.41.00.000) 

จากรายงานของกรมศุลกากร พบวา ปริมาณการนําเขาตับสุกรแชแข็งในป 2552  มีจํานวน 
4.14 พันตัน หรือคิดเปนรอยละ 31.96 ของปริมาณการนําเขาเคร่ืองในทั้งหมด โดยมีมูลคาการนําเขา 112.43
ลานบาท เม่ือเทียบกับปที่ผานมาพบวา ปริมาณการนําเขาลดลงรอยละ 25.08 เชนเดียวกับมูลคาการนําเขาที่
ลดลงรอยละ 30.29 โดยมีการนําเขาจากเกาหลีใตมากเปนอันดับหน่ึง จํานวน 2.60 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมารอยละ 23.53  และคิดเปนรอยละ 62.75  ของปริมาณการนําเขาตับสุกรแชแข็งทั้งหมด  รองลงมาเปน
การนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย จํานวน 0.66 พันตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 59.03 และคิดเปนรอยละ  
15.94 ของปริมาณการนําเขาตับสุกรแชแข็งทั้งหมด  

กระเพาะหมู (พิกัด 0504..00.00.000) 

จากรายงานของกรมศุลกากร พบวา ปริมาณการนําเขากระเพาะหมูในป 2552 มีจํานวน 1.87 
พันตัน  หรือคิดเปนรอยละ 14.40 ของปริมาณการนําเขาเคร่ืองในทั้งหมด โดยมีมูลคา 51.21 ลานบาท เม่ือ
เทียบกับปที่ผานมาพบวา ทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 41.26 และ 51.97 ตามลําดับ ทั้งนี้รอยละ 99 
เปนจากประเทศจีน สวนที่เหลืออีกรอยละ 1 นําเขาจากออสเตรเลีย  

สวนอื่นๆของสุกรที่บริโภคได(พิกัด0206.30.00.000 และ 0206.49.00.000) 

การนําเขาช้ินสวนอื่นๆของสุกรที่บริโภคไดจํานวน 6.95  พันตัน พิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
17.18 ช้ินสวนอื่นๆ ของเครื่องในหมูที่บริโภคได เชน ลําไส  โดยมีการนําเขาจากประเทศเบลเยียมมากที่สุด 
จํานวน 2.39 พันตัน หรือรอยละ 38.10 ของปริมาณการนําเขาสวนอื่นๆที่บริโภคได  รองลงมานําเขาจาก
ประเทศเนเธอรแลนด จํานวน 2.04 พันตัน หรือคิดเปนรอยละ 29.33 ของปริมาณการนําเขาสวนอื่นๆที่
บริโภคได  

การสงออก 

 การสงออกเน้ือสุกรของไทย มีการสงออก 3 ประเภท คือ สุกรมีชีวิต  เน้ือสุกรสดแชเย็น        และ
เน้ือสุกรแปรรูปปรุงสุก โดยสุกรมีชีวิตสงไปจําหนายยังตลาดกัมพูชา  สวนเน้ือสุกรแชเย็นสงไปยังตลาด
ฮองกง สําหรับเนื้อสุกรแปรรูปปรุงสุกสงไปตลาดญ่ีปุน สรุปไดดังน้ี  
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กลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว  ๒๙ 

 สุกรมีชีวิต(พิกัด 0103) 

 จากขอมูลของกรมศุลกากร พบวาปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตในป 2552 มีจํานวนทั้งหมด 777.74  
พันตัว มูลคา 1,786.02 ลานบาท  ปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 81.64 แยกเปนสุกรที่ใช
ทําพันธุจํานวน 0.49  พันตัว มูลคา 102.82 ลานบาท และสุกรที่ไมใชทําพันธุ จํานวน 728.77 พันตัว มูลคา 
1,683.20 ลานบาท โดยสงออกไปยังกัมพูชามากที่สุดจํานวน 626.19 พันตัว หรือคิดเปนรอยละ 80.51 ของ
ปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตทั้งหมด มูลคาการสงออก 1,524.27 ลานบาท ราคาสงออกเฉลี่ยตัวละ 2,434 
บาท โดยราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 35.37 รองลงมาสงออกไปยังประเทศลาว จํานวน 146.38 พันตัว 
หรือคิดเปนรอยละ 18.82 ของปริมาณการสงออกสุกรมีชีวิตทั้งหมด มูลคาการสงออก 244.51  ลานบาท 
ราคาสงออกเฉลี่ยตัวละ 1,670 บาท โดยราคาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 16.31 

เน้ือสุกรสดแชเย็น แชแข็ง(พิกัด 0203 และ 02101 ไมรวมพิกัด 02101990000) 
จากขอมูลของกรมศุลกากร พบวา ปริมาณการสงออกเน้ือสุกรสดแชแข็งในป 2552 มีปริมาณการ

สงออกทั้งหมด 2.94 พันตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 36.37 มูลคาการสงออก 177.01 ลานบาท การ
สงออกเน้ือสุกรสดสวนใหญสงออกไปยังพมา โดยปริมาณการสงออกเทากับ 1.60  พันตัน มูลคา 70.43  
ลานบาท คิดเปนสัดสวนปริมาณการสงออกรอยละ 54.40 ของปริมาณการสงออกเน้ือสุกรสดทั้งหมด  

เน้ือสุกรแปรรูป(พิกัด 16024) 
ปริมาณการสงออกเน้ือสุกรแปรรูปในป 2552 มีจํานวน 6.28 พันตัน เม่ือเทียบกับปที่ผานมาพบวา 

ปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 18.44  โดยตลาดหลักที่สําคัญไดแกประเทศญี่ปุนจํานวน 5.92 พันตัน หรือ
รอยละ 94 ของปริมาณการสงออกเน้ือสุกรแปรรูปทั้งหมด โดยปริมาณการสงออกเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมารอย
ละ 87.18  ทั้งนี้เน้ือสุกรแปรรูปเปนสินคาชนิดหน่ึงที่ญี่ปุนใหโควตาภายใตกรอบความตกลง JTEPA  
(JAPAN- THAILAND ECONOMIC  PARTNERSHIP  ARGREEMENT) โดยใหโควตาปริมาณ 1,200 ตัน
ตอป ใน 2 พิกัด คือ 160241090 และ 160249290 อัตราภาษีรอยละ 16 (ภาษีนอกโควตารอยละ 20)  
  
สถานการณการผลิตเนื้อสุกรของโลกในป 2552 และแนวโนมป 2553 

การผลิต  
การผลิตของโลกเพิ่มขึ้นจาก 98.528 ลานตัน ในป 2551 เปน 100.236  ลานตันในป 2552 หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.73 โดยจีนซึ่งเปนผูผลิตเนื้อสุกรรอยละ 50 ของปริมาณการผลิตโลก ไดปรับเพิ่มการผลิต
โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและตองการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น จากที่เคยเกิดโรคระบาด  
blue ear  ในป 2550 เชนเดียวกับการผลิตเนื้อสุกรของแคนาดาก็ปรับเพิ่มขึ้น โดยอัตราการฆาสุกรเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากการสงออกสุกรมีชีวิตลดลงและการลดขนาดฝูงสุกร อยางไรก็ตาม สหรัฐฯลดปริมาณการเลี้ยงและ
ลดการนําเขาเน้ือสุกรจากแคนาดา ขณะที่การผลิตของบราซิลตองเผชิญกับปญหาขาดสภาพคลองของผูคา
และผูแปรรูป ประกอบกับความตองการนําเขาของรัสเซียลดลง 

ในป 2553 คาดวาปริมาณการผลิตของจีนจะเพิ่มขึ้นรอยละ 2 หรือเทากับ 101.9 ลานตัน ทั้งนี้
ปริมาณการผลิตทั้งหมดของโลกจะลดลงถาหากไมรวมปริมาณการผลิตของจีน โดยประเทศผูผลิตที่สําคัญ
อยางสหรัฐฯ แคนาดา และสหภาพยุโรป มีการผลิตลดลง สวนบราซิล รัสเซีย และยูเครน มีการผลิตเพิ่มขึ้น  
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รูปภาพที่ 8 ปริมาณการสงออกเน้ือสุกรของประเทศสําคัญ พ.ศ. 2548 – 2553 

 
 
ที่มา:กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ตุลาคม,2552)  
 

การบริโภค 
การบริโภคของโลกเพิ่มขึ้นจาก 98.36 ลานตันในป 2551 เปน 100.02 ลานตัน ในป 2552 หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.69 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของจีนยังคงเติบโต  ถึงแมวารัสเซียจะบริโภคลดลงจากการเพิ่ม
เง่ือนไขโควตานําเขาเน้ือสุกรก็ตาม  สวนปริมาณการบริโภคของสหรัฐฯ ยังคงซบเซา เน่ืองจากปญหาการ
ขาดสภาพคลองของผูคาและผูแปรรูป ประกอบกับความตองการนําเขาของรัสเซียลดลง ทั้งน้ีฮองกงมีอัตรา
การบริโภคเฉลี่ยตอคนสูงสุดคือ 65.10 กิโลกรัมตอป  รองลงมาคือไตหวันและ เบลารุส ซ่ึงมีอัตราการบริโภค
เฉล่ียที่ใกลเคียงกันคือคนละ 41.7 และ 41.4 กิโลกรัมตอป ตามลําดับ  

การสงออก 
การสงออกลดลงจาก 6.15 พันตันในป 2551 เหลือ 5.47 พันตันในป 2552 หรือลดลงรอยละ 11.10 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปญหาสินเชื่อ และเง่ือนไขทางการคา การสงออกของสหรัฐฯ ลดลงเน่ืองจาก
จีนลดการนําเขาและรัสเซียใชนโยบายการคาที่เขมงวด ทั้งนี้สหภาพยุโรป (27) ลดการสงออกลงรอยละ 
27.58 เน่ืองจากปญหาของปริมาณการผลิตที่ลดลง และโอกาสการสงออกลดลง  

สวนในป 2553 คาดวาการสงออกจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดยมีสหรัฐฯ และ
บราซิลเปนประเทศผูสงออกสําคัญ คาดวาการสงออกเน้ือสุกรของโลกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 2.62 หรือ เปน  
5.61 ลานตัน เน่ืองจากคาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในป 2553 และประเทศผูนําเขารายใหญมีความ
ตองการมากขึ้น โดยปริมาณการสงออกเน้ือสุกรในป 2552 และคาดการณ ป 2553 ของประเทศสําคัญ เปน
ดังน้ี 
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 สหรัฐฯ ปริมาณสงออกเปน 1.89 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 10.86 คาดวา  
ป 2553 ปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นไมมากนักเน่ืองจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ เชน เงินดอลลารออนคา และ
การแขงขันทางดานราคา ทั้งน้ีตองพึ่งพาตลาดสงออกถึงรอยละ 20 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด  

 บราซิล ปริมาณสงออกเปน 0.65 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 3.20 คาดวา  
ป 2553 การสงออกจะขยายตัวในตลาดใหม ในขณะที่ความตองการในตลาดเดิมก็ยังคงมีอยู  

 สหภาพยุโรป(27)และแคนาดา คาดวาการสงออกจะลดลงรอยละ 4 และ 3 ตามลําดับ ทํา
ใหการผลิตและผูสงออกมีจํานวนลดลง 

การนําเขา 
 การนําเขาลดลงจาก  5.92 ลานตัน ในป 2551 เหลือ 5.32 ลานตัน ในป 2552 หรือลดลงรอยละ 
10.00 โดยรัสเซียซ่ึงเปนผูนําเขาสําคัญไดกําหนดอัตราภาษีเน้ือสุกรนอกโควตาสูง ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยและปญหาสินเชื่อ จึงทําใหการนําเขาเน้ือสุกรในโควตาลดลง เชนเดียวกับการนําเขาของ
จีนที่ลดลงเนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น สวนการนําเขาของยูเครนลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและ
คาเงินดอลลารสหรัฐฯที่ออนลง สําหรับการนําเขาในป 2553 คาดวาการนําเขาจะฟนตัวเน่ืองจากอเมริกา
เหนือมีการขยายตัวสูงกวาทวีปอื่นๆ การนําเขาของโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.67 หรือเทากับ 5.412 ลานตัน โดย
ปริมาณการนําเขาป 2552 และคาดการณป 2553 ของประเทศสําคัญ เปนดังน้ี 

 แคนาดา ปริมาณนําเขาลดลงรอยละ 12.37 เปน 0.170 ลานตัน คาดวา ป 2553 ปริมาณ
นําเขาจะเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 17.65 เน่ืองจาก ดอลลารแคนาดาแข็งคาและความตองการชิ้นสวนเน้ือสุกรสด 
มีเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการผลิตภายในประเทศลดลงอยางตอเน่ือง 

 เม็กซิโก  ปริมาณนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.15 เปน 0.60 ลานตัน คาดวาป 2553 จะเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.33 ในขณะที่ความตองการยังคงมีเทาเดิม 

 สหรัฐฯ  ปริมาณการนําเขาลดลงรอยละ 1.06 เปน 0.37 ลานตัน คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.56 เน่ืองจากการผลิตภายในประเทศมีปริมาณลดลง 

  เกาหลีใต การนําเขาลดลงรอยละ 12.79 เปน 0.38 ลานตัน ในป 2552 คาดวาในป 2553 
จะมีการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.67 เน่ืองจากภาวะเศรฐกิจที่ดีขึ้น 

 ยูเครน การนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.27 เปน 0.24 ลานตัน สวนการนําเขาในป 2553 คาดวา
จะลดลงรอยละ 16.67 ซ่ึงเปนผลมาจากการลดคาเงินและภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว 

 จีน การนําเขาในป 2553 ลดลงอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนผลมาจากการผลิตที่เพียงพอตอการ
บริโภคภายในประเทศจึงคาดวาการนําเขาลดลงรอยละ 20 หรือเทากับ 120 พันตัน 
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2.5. แพะ 

การผลิต 
จากการสํารวจของกรมปศุสัตว ณ วันที่ 1 มกราคม  2552 พบวา แพะในประเทศมีจํานวนทั้งหมด 

383.80 พันตัว เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2.61 โดยปริมาณการเลี้ยงเพิ่มขึ้นทุกภาคยกเวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การกระจายของประชากรแพะมีดังน้ี ภาคกลางมีประชากรแพะหนาแนนที่สุดจํานวน  
160.28 พันตัว คิดเปนรอยละ 41.76 ของจํานวนแพะทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.13  
ภาคใตมีประชากรแพะหนาแนนเปนอันดับ 2 จํานวน 141.79 พันตัว คิดเปนรอย 36.94 ของจํานวนแพะทั้ง
ประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 0.60 ภาคเหนือมีประชากรแพะจํานวน 61.37 พันตัว คิดเปนรอย
ละ 15.99 ของจํานวนแพะทั้งประเทศและเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 14.28  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซ่ึงมีประชากรแพะหนาแนนนอยที่สุด จํานวน 20.37 พันตัว คิดเปนรอยละ 5.31  ของจํานวนแพะทั้งประเทศ
และลดลงจากปที่ผานมารอยละ 2.57   

จังหวัดที่มีแพะมาก 10 ลําดับแรก ไดแก กาญจนบุรี 24,529 ตัว ประจวบคีรีขันธ 24,237 ตัว ยะลา 
23,811 ตัว สงขลา 19,263 ตัว  ปตตานี 18,907 ตัว  สตูล 17,205 ตัว  ชัยนาท 15,367 ตัว นราธิวาส 
15,289 ตัว นครศรีธรรมราช 14,216 ตัว และ นครสวรรค 12,653 ตัว  ซ่ึงใน 10 จังหวัดรวมกันเปนแพะ
ทั้งหมด 185,477 ตัว คิดเปนรอยละ 48.53 ของแพะทั้งประเทศ 

การตลาด 
แพะเนื้อมีชีวิตในแตละภูมิภาคมีราคาไมเทากัน ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของแตละพื้นที่  โดยจาก

เอกสารของคณะทํางานยกรางยุทธศาสตรการพัฒนาแพะ ระบุวาราคาแพะเน้ือมีชีวิตในภาคใตมีราคาสูงสุด
เฉล่ียกิโลกรัมละ 100-120 บาท เน่ืองจากกลุมผูบริโภคสวนใหญจะอยูในกลุมของผูนับถือศาสนาอิสลสามแต
ปริมาณการผลิตในพื้นที่ดังกลาวยังไมเพียงพอตอความตองการ ในขณะที่แพะเนื้อภาคกลางและภาคเหนือ
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45-60 บาท ซ่ึงแพะดังกลาวจะถูกสงไปภาคใตโดยการจําหนายผานพอคารวบรวม และ
ซ้ือโดยตรงจากผูเล้ียง 

การคาระหวางประเทศ 
การนําเขา  

หนังแพะ  
ป 2552  มีการนําเขาหนังแพะดิบและหนังแพะฟอกจํานวน 32.70 ตัน มูลคา 46.98 ลานบาท โดย

เปนหนังแพะดิบ จํานวน 0.21 ตัน มูลคา 0.16 ลานบาท และหนังแพะฟอกจํานวน 32.49 ตัน มูลคา 46.82  
ลานบาท โดยประเทศไทยนําเขาหนังแพะจากอินเดียและปากีสถาน สัดสวนการนําเขารอยละ 36.10 และ 
26.78 ตามลําดับ 
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นโยบายของภาครัฐ 

ปริมาณการผลิตเนื้อแพะในประเทศยังไมเพียงพอตอความตองการ โดยมีการประมาณการภาพรวม
ตลาดแพะเนื้อในประเทศไววา ถาประเทศไทยมีจํานวนแพะสูงถึง 1 ลานตัว ผลผลิตเนื้อแพะจะลนตลาด แต
ในปจจุบันจํานวนแพะเนื้อที่เล้ียงในประเทศยังมีไมถึงคร่ึงหนึ่งของปริมาณความตองการดังกลาว แสดงใหเห็น
วาตลาดเน้ือแพะในประเทศยังมีความตองการสวนเกินอยูอีกมาก ทําใหการผลิตในประเทศยังสามารถ
ขยายตัวไดอีกมาก แตทั้งน้ีตองมีการพัฒนาและยกระดับสูการเล้ียงแพะเชิงพาณิชย โดยการเลี้ยงในระบบ
ฟารมมาตรฐาน เปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดการฟารมที่ดี เพื่อใหไดผลผลิตสูงคุมคากับการลงทุน 
ไดเน้ือแพะที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค รวมถึงพัฒนาระบบการแปรรูปใหไดมาตรฐานดวยเชนกัน 
ไมวาจะเปนโรงเชือด ตลอดจนการชําแหละหรือเขียงแพะ ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแพะป 2553-2557 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยมีคณะทํางานยก
รางยุทธศาตรการพัฒนาแพะ ทําหนาที่ยกรางยุทธศาสตร มาตรการและแนวทางการพัฒนาแพะ รวมถึงการ
จัดทําและรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาแพะของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร
หลัก ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกรเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน จํานวน 2 กลยุทธ และ 7 โครงการ ดังนี้ 

กลยุทธ โครงการ 

1. การ เสริ มสร า งความเข มแข็ ง ให
เกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมผูเล้ียงแพะแบบมีสวนรวม 
2. ศึกษาและรวบรวมองคความรูที่เก่ียวกับการเล้ียงแพะ 
3. จัดตั้งและพัฒนาศูนยเรียนรูการเล้ียงแพะ 
4. จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความพรอมเกษตรกรผู
เล้ียงแพะ 
5. สงเสริมการรวมกลุมและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผูเล้ียงแพะ 
6. สงเสริมโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนของเกษตรกร 

2. กลยุทธการพัฒนาเครือขายการผลิต
และการตลาด 

1.จัดสรางและพัฒนาเครือขายเกษตรกรผูเล้ียงแพะ 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานและปลอดภัย  จํานวน  
3 กลยุทธ 16 โครงการ ดังนี้ 

กลยุทธ โครงการ 

1 .การ เพิ่ มผลผลิตและลด
ตนทุนการเล้ียงแพะ 

1.สงเสริมการเล้ียงแพะเชิงธุรกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปและสงออก 
2.สงเสริมการจัดตั้งศูนยกระจายพันธุแพะในความรับรองของรัฐ 
3.สงเสริมการขยายพันธุแพะดวยเทคโนโลยีชีวภาพ 

2.การเรงรัดพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ปริมาณอาหารแพะ 

1.สงเสริมอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพสูงเพื่อจําหนายใหเกษตรกร
เครือขาย 
2.พัฒนาศักยภาพพื้นที่สาธารณะและรกรางเพื่อเปนแหลงผลิตพืชอาหาร
สัตวเล้ียงแพะ 
3.จัดตั้งคลังเสบียงสัตวและศูนยผลิตอาหารสัตวชุมชนโดยความรวมมือกับ
ทองถิ่น 

3. พัฒนาระบบการผลิตแพะ
แ ล ะผลิ ต ภัณฑ แพ ะ ใ ห ไ ด
มาตรฐาน ปลอดภัยและย่ังยืน 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปองกันโรคระบาดทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ 
2.พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานหองปฎิบัติการเพื่อการบริการเกษตรกร 
3.จัดตั้งหนวยบริการสุขภาพสัตวระดับตําบลในพื้นที่เล้ียงแพะหนาแนน 
4.สงเสริมและพัฒนาฟารมเล้ียงแพะสูมาตรฐาน 
5.สงเสริมและสนับสนุนการจัดสรางโรงฆาและโรงงานแปรรูปเนื้อแพะที่ได
มาตรฐาน 
6.สงเสริมและพัฒนาเขียงจําหนายเน้ือแพะที่ถูกสุขลักษณะ 
7.จัดสรางมาตรฐานและสัญลักษณทางการคา 
8.พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาและผลิตภัณฑ 
9.สงเสริมการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑแพะ 
10.สงเสริมการผลิตสินคาอินทรียและสินคาสุขภาพจากผลิตภัณฑแพะ 

3.ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด  จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
2) โครงการพัฒนาระบบการตลาดซื้อขายแพะลวงหนา 
3) โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยจําหนายแพะและผลิตภัณฑแพะในระดับชุมชน 
4) โครงการรณรงคและเสริมสรางความเขาใจกับประชาชน 
5) โครงการพัฒนาสินคาเอกลักษณทองถิ่น (OTOP) จากผลิตภัณฑแพะ การพัฒนาเครือขาย

การตลาดแพะ 
6) โครงการสงเสริมความรวมมือเพื่อแสวงหาตลาดตางประเทศภายใตขอตกลงการคาเสรีและพหุภาคี 

พัฒนามาตรฐานสินคาเพื่อการสงออก 
 

 



ขอมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว  ๒๕๕๒ 

 

กลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว   ๓๖ 

2.6. แกะ 
การผลิต 
 จากการสํารวจจํานวนแกะท้ังหมด เม่ือตนป 2552 มีจํานวนทั้งหมด 40,269 ตัว ลดลงจากปที่ผานมา

รอยละ 7.93   ภาคท่ีมีประชากรแกะหนาแนนมากที่สุดคือภาคกลางมีแกะจํานวน 17,237  ตัว หรือคิดเปน
รอยละ 42.80 ของจํานวนแกะทั้งประเทศ ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.62 รองลงมาคือภาคใตจํานวน 
16,758 ตัว หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 41.62 ของจํานวนแกะทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
1.69 ภาคเหนือมีแกะจํานวน 5,419  ตัว หรือคิดเปนรอยละ 13.46 ของจํานวนแกะทั้งประเทศ โดยลดลงจาก
ปที่ผานมารอยละ 7.87 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนแกะนอยที่สุด คือ 855 ตัว หรือคิดเปนรอยละ 
2.12 ของจํานวนแกะทั้งประเทศ ลดลงจากปที่ผานมารอยละ  68.53  

การตลาด 
การนําเขา 
สินคานําเขาในป 2552 ประกอบดวย หนังแกะฟอก หนังแกะดิบและเน้ือแกะ  โดยปริมาณการนําเขา

หนังแกะฟอกในป 2552 มีปริมาณการนําเขาทั้งหมด 211.32 ตัน มูลคา 718.43 ลานบาท ทั้งปริมาณและ
มูลคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 42.14 และ 15.49 ตามลําดับ โดยนําเขาจากมาเลเซียมากที่สุดจํานวน 
76.22 ตัน หรือรอยละ 36.07 ของปริมาณการนําเขาหนังแกะฟอกทั้งหมด รองลงมานําเขาจาก สหราช
อาณาจักร จํานวน 69.86 ตัน หรือรอยละ 33.06 ของปริมาณการนําเขาหนังแกะฟอกทั้งหมด  สวนการนําเขา
หนังแกะดิบมีจํานวน 252.21 ตัน มูลคาการนําเขา 40.20 ลานบาท แหลงนําเขาที่สําคัญคือประเทศ
ออสเตรเลียโดยมีปริมาณการนําเขาถึงรอยละ 67.21 ของปริมาณการนําเขาหนังดิบทั้งหมด ในทํานอง
เดียวกับการนําเขาเน้ือแกะที่มีจํานวน 611.49 ตัน มูลคา 140.39 ลานบาท เปนการนําเขาจากประเทศ
ออสเตรเลียรอยละ 56.26 และ นําเขาจากนิวซีแลนดรอยละ 43.74 ของปริมาณนําเขาเน้ือแกะทั้งหมด 
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2.7. ไกเนื้อและผลิตภัณฑ 

 การผลิต 

 ผลการสํารวจสัตวของกรมปศุสัตว ในเดือนมกราคม 2552 พบวา ประเทศไทยมีจํานวนไกทั้งหมด 
281.67 ลานตัว เปนไกเน้ือจํานวน 173.94 ลานตัว หรือรอยละ 61.75 ที่เหลือเปนไกพื้นเมืองและไกไข ใน
สัดสวนรอยละ 21.87 และ รอยละ 16.37 ตามลําดับ ซ่ึงจํานวนไกเน้ือในป 2552 เปนจํานวนที่สูงที่สุดในรอบ 
10 ปที่ผานมา และสูงกวาชวงกอนโรคไขหวัดนกระบาดในป 2547 แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีการขยาย
การผลิตไกเน้ือ โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบการเล้ียงไกเน้ือใหปลอดภัย และมีระบบควบคุมปองกันโรค
ระบาด ประกอบกับตลาดไกเน้ือไดปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนเพียงไกสดพรอมปรุง เปนไกสุกพรอมรับประทาน 
ทําใหตลาดขยายกวางขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พยากรณการผลิตไกเน้ือ โดยใชขอมูลการนําเขาพันธุไกเน้ือ 
ทั้งระดับพอแมพันธุ และปูยาพันธุ  คาดวาในป 2553 ปริมาณการผลิตไกเน้ือเปน 945.86 ลานตัว หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.12 จากป  2552 โดยจังหวัดที่มีปริมาณการผลิตไกเน้ือมากที่สุด  5 ลําดับตน มีอัตราการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นดังน้ี 
ตารางที่ 15 ปริมาณการผลิตไกเน้ือในแหลงผลิตสําคัญ พ.ศ. 2552 - 2553 

จังหวัด ปริมาณการผลิตไกเนื้อ(ลานตัน) เปลี่ยนแปลง 

2552 2553 (รอยละ) 

1. ชลบุรี 235.47 242.39 3.87 

2. ปราจีนบุรี 69.82 71.97 3.08 

3. ฉะเชิงเทรา 69.80 71.49 2.43 

4. นครนายก 50.41 51.44 2.05 

5. อุบลราชธานี 38.90 40.81 4.90 
ที่มา : กรมปศุสัตว 

 ตนทุนการผลิตไกเน้ือจําแนกตามรูปแบบการเลี้ยงและลักษณะโรงเรือน ในป 2552 เปรียบเทียบกับป 
2551 เปนดังน้ี 
ตารางที่ 16 ตนทุนการผลิตไกเน้ือจําแนกตามรูปแบบการเลี้ยงและลักษณะโรงเรือน พ.ศ. 2551 - 2552 

รูปแบบ ตนทุนการผลิต(บาทตอกิโลกรัม) เปลี่ยนแปลง 

การเลี้ยง โรงเรือน 2551 2552 (รอยละ) 

อิสระ 
เปด 31.47 30.22 -3.97 

ปด 32.31 28.71 -11.15 

ประกันราคา 
เปด 29.31 29.46 0.50 

ปด 29.85 27.97 -6.29 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สําหรับการเคลื่อนไหวของราคาลูกไกเน้ือรายเดือน ในป 2552 พบวา ชวงตนป ราคามีการ
เคล่ือนไหวที่รุนแรง โดยมีราคาถูกกวาราคาเฉล่ียในป 2551 แตในชวงปลายปราคาปรับเพิ่มขึ้นและคอนขางมี
เสถียรภาพ ดังปรากฏในรูปตอไปน้ี 

 
รูปภาพที่ 9 ราคาลูกไกเน้ือรายเดือน ป 2550 - 2552 

 
 
ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 
 การตลาด 
 ราคาไกเน้ือในระดับตางๆ ของป 2552 ตั้งแตระดับเกษตรกร จนถึงระดับตลาด มีการเปล่ียนแปลงไม
มาก ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ยกเวนราคาสงออกเน้ือไกสดที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงตามความตองการของประเทศผู
นําเขา รายละเอียดดังรูปกราฟตอไปน้ี  
รูปภาพที่ 10 ราคาลูกไกเน้ือและราคาไกเน้ือที่เกษตรกรขายได พ.ศ. 2547 – 2552 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รูปภาพที่ 11 ราคาขายสง ราคาขายปลีกไกสดทั้งตัว และราคาสงออกเน้ือไกสด 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 การคาระหวางประเทศ 

 กรมศุลกากรรายงานวา ในป 2552 ประเทศไทยนําเขาไกเน้ือและผลิตภัณฑคิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 
607.34 ลานบาท ประกอบดวย  

 ไกพันธุ    จํานวน 1.576 ลานตัว  มูลคา 565.07 ลานบาท 

 เน้ือไกสดแชเย็น- แชแข็ง  จํานวน 24.06 ตัน  มูลคา 1.49 ลานบาท 

 เน้ือไกแปรรูป   จํานวน 405.06 ตัน  มูลคา 40.78 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับป 2551 พบวา ในป 2552 มีการนําเขาไกพันธุเพิ่มขึ้นอยางมาก มีคาสูงที่สุดใน
รอบ 5 ป สอดคลองกับการขยายปริมาณการผลิตภายในประเทศที่รองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑไก
เน้ือ  

ในป 2552 ประเทศไทยสงออกไกเน้ือและผลิตภัณฑคิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 49,049.53 ลานบาท 
ประกอบดวย 

 ไกพันธุ    จํานวน 0.067 ลานตัว  มูลคา      4.68    ลานบาท 

 ไกมีชีวิต   จํานวน 0.305 ลานตัว มูลคา      6.36    ลานบาท 

 เน้ือไกสดแชเย็น- แชแข็ง  จํานวน 25,227.43 ตัน  มูลคา 1,582.35    ลานบาท 

 เน้ือไกแปรรูป   จํานวน 354,124.21 ตัน มูลคา 47,456.14   ลานบาท 

เปรียบเทียบกับป 2551 พบวา ปริมาณการสงออกเน้ือไกแปรรูปซ่ึงเปนผลิตภัณฑหลัก ลดลง ตาม
ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ในขณะที่การสงออกไกมีชีวิตปรับเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก ความตองการนําเขา
ของประเทศเพื่อนบาน เพิ่มขึ้น 
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ในป 2552 ตลาดสงออกเน้ือไกสดแชเย็น-แชแข็ง สําคัญไดแก เวียดนาม และฮองกง มีสัดสวน
ปริมาณที่นําเขาจากประเทศไทยคิดเปนรอยละ 56 และ รอยละ 33 ตามลําดับ สวนตลาดสงออกเน้ือไกแปรรูป
สําคัญ ไดแก ญี่ปุนและสหราชอณาจักร ในสัดสวนรอยละ 43 และรอยละ 33 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด
ตามลําดับแสดงรายละเอียดดังรูปภาพตอไปน้ี 

รูปภาพที่ 12 สัดสวนปริมาณสงออกเน้ือไกสดแชเย็น – แชแข็ง ของไทยไปยังประเทศตาง ๆ พ.ศ. 2552 

 
ที่มา : กรมศุลกากร 

รูปภาพที่ 13 สัดสวนปริมาณสงออกเน้ือไกแปรรูปของไทยไปยังประเทศตาง ๆ พ.ศ. 2552 

 
ที่มา : กรมศุลกากร 

จากรูปขางตนแสดงใหเห็นวา ประเทศเวียดนามและฮองกงเปนตลาดหลักของไกสดแชเย็นแชแข็ง
ของไทย ทั้งน้ีปริมาณและมูลคาการสงออกในชวง 5 ปที่ผานมา(พ.ศ. 2548 – 2552 )พบวา ตลาดเวียดนาม
เติบโตอยางมาก อยางตอเน่ืองและเริ่มอิ่มตัวในป 2552 ในขณะที่ตลาดฮองกง มีการเติบโตอยางสูงในป 2552 
เน่ืองจากประเทศจีนเกิดปญหาดานการผลิตจึงไมสามารถสงออกได ฮองกงจึงนําเขาไกสดจากประเทศไทย
แทน ทั้งน้ี ปริมาณและมูลคาการสงออกไปยังประเทศทั้งสอง ดังปรากฏในตารางที่ 17  
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ตารางที่ 17 ปริมาณและมูลคาสงออกเน้ือไกสดแชเย็นแชแข็งไปเวียดนามและฮองกง พ.ศ. 2548 - 2552 

ป พ.ศ. เวียดนาม ฮองกง 
ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 

2548 474.74 15.42 13.06 0.66 
2549 4,887.45 179.57 24.94 0.86 
2550 17,224.61 835.97 24.00 1.58 
2551 22,012.00 1,249.60 91.40 3.64 

2552 14,279.02 862.50 8,411.41 574.00 

ที่มา : กรมศุลกากร 

สําหรับปริมาณและมูลคาการสงออกเน้ือไกแปรรูป ในป 2552 ตลาดหลักไดแก ญี่ปุน ซ่ึงเดิมเคย
เปนตลาดหลักเน้ือไกสดของไทย แตภายหลังไทยเกิดไขหวัดนกระบาดในป 2547 สงผลใหประเทศญี่ปุน
ปรับเปลี่ยนเปนการนําเขาเน้ือไกแปรรูปแทน โดยปริมาณการสงออกเน้ือไกสดแชแข็ง(frozen meat) เร่ิม
ลดลงในป 2547 และทดแทนดวยเน้ือไกแปรรูป ทั้งน้ีปริมาณการสงออกเน้ือไกแปรรูปเปล่ียนแปลงไมมาก
ในชวง 3 ปแรกที่เร่ิมสงออก และปรับเพิ่มขึ้นในปถัดมา แตในป 2552 ปริมาณสงออกลดลงจากป 2551 คิด
เปนรอยละ 5.25  เน่ืองจากมีการนําเขาจากประเทศจีนซึ่งมีราคาถกูกวา ดังปรากฏขอมูลในตารางที่ 18  

ตารางที่ 18 ปริมาณและมูลคาสงออกเน้ือไกแปรรูปและเนื้อไกแชแข็งของไทย พ.ศ. 2544 - 2552 

 

ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท)

2544 156,008.76 11,842.20                  -                     -   

2545 182,193.67 13,834.82                  -                     -   

2546 178,655.14 13,053.70                  -                     -   

2547 10,384.83 764.4 84,076.70 10,303.29

2548 1,325.98 218.36 113,238.07 13,232.54

2549 1,855.00 278.72 111,372.89 12,751.64

2550 1,099.06 139.14 111,646.46 11,936.01

2551 235.37 28.69 162,270.54 22,309.33

2552 66.74 12.3 153,736.73 22,886.46

ป พ.ศ.
เน้ือไกแชแข็ง เนื้อไกแปรรูป

 
ที่มา : กรมศุลกากร 

สวนสหภาพยุโรปซึ่งเปนตลาดรองจากญี่ปุน ใชระบบโควตา  จากขอมูลของกรมศุลกากร ในป 
2552 ประเทศไทยสงออกเนื้อไกแปรรูปไปยังสหภาพยุโรปจํานวน 177,751.32 ตัน มูลคา 21,847.971  
ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่มีปริมาณสงออก 173,105.099 ตัน มูลคา 25,032.451 ลานบาท 
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จากรูปขางตน เห็นวา ปริมาณการผลิตเนื้อไกของโลกมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นภายหลังฟนตัวจากการ
ระบาดของโลกไขหวัดนก โดยปริมาณการผลิตเนื้อไกในป 2552 เปน 71.715 ลานตัน และคาดวาในป 2553 
จะมีคาเปน 73.738 ลานตัน โดยคาดวาการผลิตของบราซิลและจีนในป 2553 จะมีปริมาณมากที่สุดเปน
ประวัติการณ ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 4 และ 3 ตามลําดับ เน่ืองจากความตองการบริโภค
ภายในประเทศและความสามารถในการสงออกที่ไดเปรียบในเรื่องราคา  ทั้งนี้ประเทศที่เปนแหลงผลิตเนื้อไก
สําคัญสามลําดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน และ บราซิล อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตในประเทศ
ดังกลาวเปนดังน้ี 
ตารางที่ 19 อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตเนื้อไกประเทศสําคัญ 

หนวย : รอยละตอป 
ป 2549 2550 2551 2552 2553 

 สหรัฐอเมริกา 0.38 1.85 2.07 -3.51 1.51 

 จีน 1.47 9.09 4.86 2.20 -3.51 

 บราซิล 0.05 10.15 7.06 -0.48 4.01 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 

การสงออกเนื้อไกของโลก 

ปริมาณการสงออกเน้ือไกทั้งหมดของโลกในป 2552 เปน 8.183 ลานตัน คาดวาในป 2553 จะ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เปน 8.3 ลานตัน  เน่ืองจากความตองการบริโภคของประเทศผูนําเขาที่ปรับเพิ่มขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น   ดังปรากฏในรูปภาพที่ 16 

รูปภาพที่ 16 ปริมาณการสงออกเน้ือไกของโลก พ.ศ. 2548  - 2553 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมศุลกากร    

ประเทศผูสงออกเน้ือไกรายสําคัญของโลกลําดับตน ไดแก บราซิล สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ไทย ตามลําดับ ปริมาณการสงออกในป 2552 และ 2553 คาดวาจะเปล่ียนแปลงดังขอมูลในตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 ปริมาณสงออกเน้ือไกของประเทศสําคัญ พ.ศ. 2552 - 2553 

ประเทศ 
ปริมาณสงออก(ลานตัน) รอยละการเปลี่ยนแปลง 

ป 2552 ป 2553 (+/-) 

 บราซิล 3.150 3.345 6.19 

 สหรัฐอเมริกา 2.997 2.858 -4.64 

 สหภาพยุโรป 0.720 0.720 0.00 

 ไทย 0.385 0.420 9.09 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ตุลาคม 2553 ) 
 

ประเทศบราซิลมีการพัฒนาในตลาดเดิมอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาหลายปของจึงเปนปจจัยเสริมใน
การขยายตัวการสงออก ในขณะที่สหรัฐฯ สงออกไดลดลงเนื่องจากผูนําเขาไดแก รัสเซียและจีน มีการผลิต
เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการใชมาตรการที่มิใชภาษีเปนขอกีดดันทางการคา  
การนาํเขาเนื้อไกของโลก 
 ปริมาณนําเขาเน้ือไกทั้งหมดของโลกในป 2552 เปน 7,573 ลานตัน คาดวาป 2553 จะสงออก
เพิ่มขึ้น เปน 7,174 ลานตัน รายละเอียดตามรูปภาพที่ 17 
 
รูปภาพที่ 17 ปริมาณการนําเขาเน้ือไกของโลก พ.ศ. 2548 - 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ตุลาคม 2553 ) 
  

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหการบริโภคและความตองการนําเขาเพิ่มขึ้น  โดยประเทศรัสเซีย 
สหภาพยุโรปและญี่ปุนยังคงเปนตลาดที่สําคัญของโลก ซ่ึงคาดวาในป 2553 เศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ีจะ
ซบเซาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีสัดสวนปริมาณนําเขา (market share of world import) เน้ือไกของประเทศ 
ดังกลาว ตั้งแตพ.ศ. 2548 – 2553 เปนไปตามขอมูลในตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 สัดสวนปริมาณนําเขาเน้ือไกของประเทศสําคัญ พ.ศ. 2548 - 2553 

ประเทศ 
สัดสวนปริมาณนําเขา(รอยละ) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 
 รัสเซีย 19.69 18.60 17.19 14.85 11.29 10.63 

 ญ่ีปุน 12.02 11.20 9.79 9.44 9.24 8.82 

 สหภาพยุโรป 9.79 9.46 9.47 9.12 9.38 9.20 

 ประเทศอ่ืน ๆ 58.51 60.74 63.55 66.58 70.09 71.35 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ตุลาคม, 2553) 
 
 จากขอมูลขางตน สรุปวา ประเทศที่เปนตลาดเดิม มีสัดสวนปริมาณปริมาณนําเขาที่ลดลงและถูก
แทนดวยประเทศอื่น ๆ ซ่ึงเปนกลุมตลาดใหม ตามแนวทางการทําการตลาดที่ตองการลดการพึ่งพาตลาดเดิม
และหาตลาดใหม ทั้งน้ีประเทศที่เปนตลาดเดิมมีขอจํากัดทั้งเง่ือนไขนําเขาและภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนม
ชะลอตัวลง โดยรัสเซียซึ่งเปนประเทศที่มีสัดสวนปริมาณนําเขามากท่ีสุด ใชระบบโควตาภาษีในการกําหนด
ปริมาณนําเขา นอกจากน้ันยังมีมาตรการทางการคาอื่น ที่มิใชภาษี เชน การหามการนําเขาเน้ือไกที่ปนเปอน
คลอรีน เปนตน ซ่ึงสงผลใหแนวโนมปริมาณนําเขาลดลง เปนผลดีตออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศรัสเซียที่
รัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนดานเงินทุนทําใหการผลิตขยายตัวเร็วกวาการบริโภค 
 ทั้งนี้กลุมตลาดใหมไดแกประเทศในเอเซียกลางและประเทศทางตอนใตของทะเลทรายซาฮาราใน
ทวีปแอฟริกา โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของประชากร รายไดเพิ่มขึ้น และรสนิยมของ
ผูบริโภค ประกอบกับราคาเนื้อไกถูกกวาโปรตีนจากเน้ือสัตวชนิดอื่น(เปรียบเทียบกับเนื้อโคและเนื้อแกะ) 
สามารถนํามาทําอาหารไดหลายชนิดและไมขัดกับความเชื่อทางศาสนา 
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2.8. ไกไข 
การผลิต 

กรมปศุสัตวรายงานผลการสํารวจจํานวนไกไขทั้งหมด ณ มกราคม 2552 เปน 46.122 ลานตัวปรับ
เพิ่มขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ 12.88 จากขอมูลในตารางที่ 124 ซ่ึงแสดงจํานวนไกไขทั้งหมดตั้งแต 
ป 2541 จนถึงป 2552 พบวา การเล้ียงไกไขของไทยขยายตัวอยางมาก จากเดิมกอนเกิดโรคไขหวัดนก
ระบาดในป 2547 จํานวนไกไขต่ํากวา 30 ลานตัว แตภายหลังป 2547 จํานวนไกไขเพิ่มเปน 40 ลานตัว ซ่ึง
เปนไปตามการปรับระบบการเล้ียงไกไขที่เปนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ระบบโรงเรือนที่พัฒนา ใหสามารถเล้ียง
อยางหนาแนนมากขึ้น โดยใชระบบโรงเรือนอัตโนมัติ ทั้งระบบใหอาหาร ระบบเก็บไข ระบบคัดเลือกขนาดไข  
ประกอบกับเกษตรกรใหความสําคัญกับการจัดการฟารมเพื่อควบคุมและปองกันโรค ทั้งนี้ผลการสํารวจ
จํานวนเกษตรกรผูเล้ียงไกไขเปน 26,984 ราย ลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 5.32 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานวา จํานวนไกไขที่ใหผลผลิต(Layer) ป 2552 เปน 38.72 ลาน
ตัว ใหผลผลิต 9,618 ลานฟอง คาดวาในป 2553 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 1.79 เปน 39.42 ลานตัว ใหผลผลิต 
9,757 ลานฟอง โดยจังหวัดที่เปนแหลงผลิตไขไกสําคัญของไทย 5 ลําดับแรก ไดแก ฉะเชิงเทรา นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และ อุบลราชธานี ตามลําดับ ปริมาณการผลิตในป 2552 และป 2553 ดังรูปภาพ
ตอไปน้ี 
รูปภาพที่ 18 ปริมาณการผลิตไขไกในแหลงผลิตสําคัญของประเทศป 2552 และคาดการณป 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
  
 ในขณะที่เกษตรกรผูเล้ียงไกไขเร่ิมไดรับกําไรจากการจําหนายไขไก ภายหลังขาดทุนในชวงปลายป 
2551 ถึง ตนป 2552 เปนเวลา 4 เดือน  โดยภาวะตนทุนการผลิตไขไก  ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได และ
ผลตอบแทนจากการจําหนายไกไขของเกษตรกรที่มีระบบการเลี้ยงแบบอิสระ และระบบโรงเรือนแบบเปด 
พบวา ตนทุนการผลิตไขไกในป 2552 ใกลเคียงกับราคาขายไกไขที่เกษตรกรขายได โดยในชวงตนป ราคาที่
เกษตรกรขายไดต่ํากวาตนทุนการผลิต ทั้งนี้ถาพิจารณาเปนรายเดือนในรอบปพ.ศ. 2550 – 2552 พบวา 
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3.000
มูลคา(บาท/กก.)

ตนทุน ราคา ผลตอบแทน

ตลอดชวงเวลา 36 เดือน เกษตรกรไมไดรับผลตอบแทน เปนเวลา 15 เดือน และผลตอบแทนโดยเฉลี่ยไมเกิน
ฟองละ 0.50 บาท รายละเอียดดังน้ี 
รูปภาพที่ 19 ภาวะเศรษฐกิจระดับฟารมของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขแบบอิสระ โรงเรือนเปด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑประกาศแผนการผลิตไขไกในป 2552 โดยยังคง
ปริมาณการนําเขาพอแมพันธุ และ ปู ยาพันธุ เทาเดิม และกําหนดระยะเวลาการใหไขเปน 78 สัปดาห ทั้งนี้
ระยะเวลาการใหไขจะปรับตามภาวะตลาด อาจนานกวาที่กําหนด ถาเกษตรกรยังสามารถทํากําไรจากการ
จําหนายไขไก และอาจนอยกวาที่กําหนด ถาปริมาณผลผลิตเกินกวาความตองการทําใหราคาในตลาดต่ําลง  
ตารางที่ 22 แผนการผลิตไกไข พ.ศ. 2552  
 

แผนการผลิต 2552 
1. จํานวนพอแมพันธุ(ตัว) 405,721 
2. จํานวนปูยาพันธุ(ตัว) 4,800 
3. จํานวนไกยืนกรง(ลานตัว) 36.50 
4. ปริมาณการผลิตไขไก(ลานตัว) 10,800 
5. อัตราการใหไข(ฟอง/ตัว/รุน) 325 

6. ระยะเวลาการใหไข(สัปดาห) 78 

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ 
 
 การตลาด 

โครงสรางมูลคาการตลาดของไขไก ในป 2552 ประกอบดวย การคาภายในประเทศคิดเปนมูลคา
ประมาณ 20,000 ลานบาท และสงออกเพียง 600 ลานบาท ดังน้ันจึงสรุปไดวา อุตสาหกรรมไขไกของไทย 
ถือเปนการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเกือบทั้งหมด การสงออกไขไกเปนเพียงการตัดหรือลดปริมาณ
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ไขไกเบอร 3 
ราคาขายสงไขไกเบอร 3 เพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.38 บาท เปนฟองละ 2.42 บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.68 

และราคาขายปลีกเพิ่มสูงขึ้นจากฟองละ 2.65 บาท เปนราคาฟองละ 2.71 บาทในป  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.26 
ไขไกเบอร 4 
ราคาขายสงไขไกเบอร 4 เพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.28 บาท เปนฟองละ 2.32 บาท หรือเพิ่มขึ้นจากปที่

ผานมารอยละ 1.754 และราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.53 บาท ในป 2550    เปนฟองละ 2.61 บาทใน
ป หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.162 

ไขไกเบอร 5 
ราคาขายสงไขไกเบอร 5 เพิ่มสูงขึ้นจากราคาฟองละ 2.19 บาท เปนฟองละ 2.22 บาท หรือราคา

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.37 และราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.43 บาท เปนฟองละ 2.51 บาท หรือเพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมารอยละ 3.29 
 ทั้งนี้ราคาขายสงและขายปลีกไขไกเบอร 0 และ เบอร 5 ในชวงป พ.ศ. 2544 – 2552 เปรียบเทียบ
กับราคาไขคละ ณ แหลงผลิต มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันแตอัตราเพิ่มของไขขนาดเล็กสูงกวาไข
ขนาดใหญดังน้ี 
รูปภาพที่ 21 ราคาไขคละหนาฟารม ราคาขายปลีกไขไกเบอร 0 และ เบอร 5 พ.ศ. 2544 - 2552 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
 
การคาระหวางประเทศ 
กรมศุลกากรรายงานขอมูลการคาไขไก(พิกัด0407) และ ไขแปรรูป(พิกัด 0408) ในป 2552 มูลคา

นําเขารวมทั้งส้ินเปน 85.96 ลานบาท และมูลคาสงออกรวมทั้งส้ินเปน 1,134.39 ลานบาท รายละเอียดดัง
ปรากฏขอมูลในตารางที่ 23  
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ตารางที่ 23 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและสงออกไขไกและผลิตภัณฑ พ.ศ. 2553 

ประเภท 
การนําเขา การสงออก 

ปริมาณ มูลคา(ลานบาท) ปริมาณ มูลคา(ลานบาท) 

1. ไขไก(ลานฟอง) 0.01 0.48 349.98 834.29 

2. ไขแปรรูป(ตัน) 432.97 85.48 2,818.39 300.10 

รวมท้ังสิ้น  85.96  1,134.39 

ที่มา : กรมศุลกากร 

จากขอมูลขางตน สรุปวาประเทศไทยไดดุลการคาในสวนของไขและผลิตภัณฑ คิดเปนมูลคา 1,048.43 
ลานบาท  

จํานวนไขไกที่ ไทยสงออกในชวง 5 ปที่ผานมา (ตั้งแตพ.ศ. 2547 – 2552 ) พบวา มีทิศทางปรับ
เพิ่มขึ้น ตามปริมาณการผลิตในประเทศ และปรับลดลงในป 2552 เน่ืองจากราคาไขไกในประเทศปรับเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับมีอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ ไดแก การผลิตไขเหลวพาสเจอรไรซ ทําใหปริมาณสงออกไขไกในป 
2552 ลดลงรอยละ 13.49 รายละเอียดตามรูปภาพที่ 20  

รูปภาพที่ 22 ปริมาณและมูลคาการสงออกไขไกสด พ.ศ. 2547 – 2552 

 
ที่มา : กรมศุลกากร  

 ไขแปรรูปที่ทําการคาเปนสินคาในพิกัด 0408 ประกอบดวย 4 ประเภท ไดแก 1. ไขแดงแหง 2. ไข
แดงสดหรือทําไวไมใหเสีย 3. ไขขาวแหง และ 4. ไขขาวสดหรือทําไวไมใหเสีย รายละเอียด ดังรูปภาพที่ 21 
และรูปภาพที่ 22 ตามลําดับ 

 จากรูปภาพที่ 23 การนําเขาไขขาวแหงมีสัดสวนมากที่สุด ทั้งนี้ ในรอบ 5 ปที่ผานมา มีการนําเขาไข
แดงแหงในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาหารแปรรูปอื่น  
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ตารางที่ 24 ปริมาณและมูลคาการนําเขาพันธุไกไข ป 2551 - 2552 

ปริมาณ : ตัว มูลคา : ลานบาท 

ประเภท 2551 2552 +/-ปริมาณ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา (รอยละ) 

ปูยาพันธุ 5,249 14.28 1,485 4.495 -72 

พอแมพันธุ 254,319 52.37 205,840 49.37 -19 

ที่มา : กรมปศุสัตว 
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2.9. เปดเนือ้  

การผลิต 

จากขอมูลการสํารวจจํานวนเปด (เปดเน้ือ,เปดไขและเปดเทศ) ทั้งประเทศ ณ เดือนมกราคม 2552 มี
จํานวน 27.565 ลานตัว เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 21.31 โดยในแตละภาคมีจํานวนเปดดังน้ี ภาคกลาง
จํานวน 14.763 ลานตัว คิดเปนรอยละ 53.56 ของจํานวนเปดทั้งหมด และลดลงจากปที่ผานมารอยละ  33.61 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 4.845 ลานตัว คิดเปนรอยละ 17.58 ของจํานวนเปดทั้งหมด และลดลงจาก
ปที่ผานมารอยละ 5.43 ภาคเหนือจํานวน 6.372 ลานตัว คิดเปนรอยละ 23.12ของจํานวนเปดทั้งหมด และ
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ  25.22 ภาคใตจํานวน 1.583 ลานตัว  คิดเปนรอยละ 5.75 ของจํานวนเปด
ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 8.47 ทั้งน้ีในป 2552 มีเปดเน้ือจํานวน 13.965 ลานตัว เพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมารอยละ 33.47  

การสงออก 
โครงสรางการสงออกเนื้อเปดและผลิตภัณฑในป 2552 แบงเปนสงออกเน้ือเปดสดรอยละ 12 เน้ือเปด

แปรรูปรอยละ 88 จากรายงานของกรมศุลกากร พบวา ในป 2552 ประเทศไทยสงออกเน้ือเปดแชเย็น-แชแข็ง
และสวนอื่นๆที่บริโภคได จํานวน 4,546.08 พันตัน มูลคา 295.15 ลานบาท ปริมาณการสงออกลดลงจากปที่
ผานมารอยละ 17.07 ตลาดสงออกที่สําคัญไดแกประเทศเวียดนามและฮองกงโดยมีสัดสวนการสงออกคิดเปน
รอยละ 49.33และ 36.96 ตามลําดับ 

สําหรับเน้ือเปดแปรรูปมีการสงออกจํานวน 34.82 พันตัน มูลคา 6,492.53 ลานบาท ปริมาณการ
สงออกลดลงจากปที่ผานมารอยละ 13.12  ตลาดสงออกที่สําคัญไดแกประเทศญี่ปุนโดยมีสัดสวนการสงออก
รอยละ 50.67 รองลงมาไดแกสหราชอาณาจักรรอยละ 23.68 

ทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุนไดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน หรือ JTEPA  ตั้งแตวันที่  
1 พฤศจิกายน 2550 ซ่ึงจะมีผลทําใหอัตราภาษีนําเขาเน้ือเปดแปรรูปของประเทศญี่ปุนลดลงจากรอยละ 6 
เหลือรอยละ 5 และทยอยลดลงปละ 1% จนเหลือ 0% ในปที่ 6 ซ่ึงปจจัยบวกดังกลาวจะเปนแรงจูงใจใหญี่ปุน
หันมานําเขาเน้ือเปดแปรรูปจากไทยมากขึ้น สําหรับการลดภาษีภายใตขอตกลงดังกลาวเปนดังน้ี 
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2.10.เปดไข 

สถานการณการผลิต การตลาด และการคาระหวางประเทศ ป 2552  

การผลิต 
จากขอมูลการสํารวจของกรมปศุสัตว  พบวา จํานวนเปดไขในป 2552 มีจํานวน 13.600 ลานตัว 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 21.04  โดยที่ภาคกลางมีเปดไขมากที่สุดจํานวน  6.190    ลานตัว คิดเปน
รอยละ 45.51  เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 22.15 รองลงมาภาคเหนือ จํานวน 5.810 ลานตัว คิดเปน
รอยละ 42.72 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 25.21 ภาคใตจํานวน 0.891 ลานตัว คิดเปนรอยละ 6.55 
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 15.68 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนอยสุด จํานวน 0.709 ลานตัว คิด
เปนรอยละ 5.21 ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 6.50  

การตลาด 
สถานการณราคาไขเปดในป 2552 พบวา ราคาขายไขเปดคละหนาฟารม เพิ่มขึ้นจากฟองละ 

2.73 บาท ในป 2551 เปนฟองละ 2.81 บาท ในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.93 ราคาขายสงไขคละ ณ 
แหลงผลิต ลดลงจากฟองละ 3.50 บาท ในป 2551 เปนฟองละ 3.41 บาท หรือลดลงรอยละ 2.57  
สําหรับราคาขายปลีกไขเปดขนาดเล็กในตลาดกรุงเทพฯ มีราคาเพิ่มจากฟองละ 3.51 บาท ในป 2551 
เปนฟองละ 3.90 บาทในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  11.11   
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2.11. อาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตว 
สถานการณการผลิต การตลาด และการคาระหวางประเทศ 

1. อาหารสัตว 
การผลิต และการตลาด 

ในป 2552 โรงงานผลิตอาหารสัตว มีจํานวน 232 โรง กําลังการผลิตรวมทั้งหมด 20.42   ลาน
ตัน  การผลิตหัวอาหารลดลงจาก 63.461  พันตัน ในป 2551 เหลือ 29.729 ตันในป 2552 หรือลดลงจากปที่
ผานมารอยละ 53.15 ในขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารผสมสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นจาก 3,798.693 พันตัน ในป 
2551 เปน 3,9540.253 พันตันในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.41  

ในป 2552 สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทยไดประมาณการความตองการใชอาหารสัตวในการเลี้ยงไก
เน้ือ สุกร ไกไข ดังปรากฏในรูปภาพที่ 22 

รูปภาพที่ 25 การคาดการณปริมาณความตองการใชอาหารสัตวในการเลี้ยงไกเน้ือ สุกร และไกไข  

 
 ที่มา: สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 

 ในป 2552 ไทยผลิตอาหารสัตวประมาณ 12.85 ลานตัน ถูกนําไปใชในการเลี้ยงไกเน้ือมากที่สุด
จํานวน 4.5 ลานตัน คิดเปนรอยละ 35.02 ของปริมาณการผลิตอาหารสัตวทั้งหมด รองลงมาคือนําไปใชใน
การเล้ียงสุกร จํานวน 4.0 ลานตัน คิดเปนรอยละ 31.13 ของปริมาณการผลิตอาหารสัตวทั้งหมด สําหรับ
อาหารสัตวที่นําไปใชในการเลี้ยงไกไขมีจํานวน 2.1 ลานตัน คิดเปนรอยละ 16.34 ของปริมาณการผลิตอาหาร
สัตวทั้งหมด 
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2. วัตถุดิบอาหารสัตว 
จากขอมูลของสมาคมผูผลิตอาหารสัตว พบวา ในป 2552 ภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวของ

ไทยมีความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตว กากถั่วเหลือง ปลายขาว และปลาปนในการผลิตอาหารสัตว จํานวน 
4.8 ,2.9 ,1.1 และ 0.6 ลานตัน ตามลําดับ รายละเอียด ตามรูปภาพที่ 23  
รูปภาพที่ 26 ปริมาณความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตว กากถั่วเหลือง ปลายขาว และปลาปนของ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวของไทย ตั้งแตป 2545-2553(f) 
 

 
 
ที่มา: สมาคมผูผลิตอาหารสัตว 

2.1 ขาวโพด 
การผลิต  
ปริมาณการผลิตขาวโพดของโลกในป 2552 มีจํานวนทั้งหมดเทากับ 797.831 ลานตัน  เพิ่มขึ้น

จากปที่ผานมารอยละ 0.80 เน่ืองจากสหรัฐฯซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญของโลกไดขยายการผลิตในรุน 2 ประกอบ
กับสภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกทําใหผลผลิตดี นอกจากนี้อารเจนตินา บราซิล อินเดีย เม็กซิโก
และไนจีเรีย มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเชนกันคือ รอยละ 40.00 ,4.90 ,3.45 และ5.06 ตามลําดับ  

สวนความตองการใชขาวโพดของโลกมีจํานวน 807.433 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา   รอย
ละ 4.35 ทั้งน้ีสหรัฐฯ มีนโยบายใชขาวโพดทําเอทานอลเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14 คือเพิ่มจาก 3,675    ลานบุชเชล  
(93.35 ลานตัน) ของป 2551/52 เปน 4,200 ลานบุชเชล (106.68 ลานตัน) ในป 2552/53 สงผลใหความ
ตองการใชขาวโพดของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 8.99  นอกจากน้ีบราซิล จีน อินโดนีเซีย และ
ไนจีเรีย มีความตองการเพิ่มขึ้นเชนกันรอยละ 2.25 ,4.61 ,3.41 และ 7.69 ตามลําดับ  
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ปริมาณการนําเขาของโลกมีจํานวน 82.549 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 0.92 สําหรับ
การสงออกของโลกมีจํานวน 84.787 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.81 เน่ืองจากคูแขงทางการคา
ของสหรัฐฯ เชน อารเจนตินา และยูเครน ลดการแขงขันลง สหรัฐฯจึงสงออกไดเพิ่มขึ้นสวนประเทศผูนําเขาที่
สําคัญอยาง เม็กซิโก เกาหลีใตและไตหวัน นําเขาเพิ่มขึ้น  

สําหรับผลผลิตขาวโพดของประเทศไทยในป 2552/53 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพยากรณ
วาประเทศไทยจะผลิตขาวโพดเลี้ยงไดประมาณ  4.615 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 8.61  
เน่ืองจากขาวโพดอาหารสัตวปที่แลวมีราคาดี สภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก อีกทั้งเกิดเพล้ียแปงสี
ชมพูระบาดในมันสัมปะหลัง เกษตรกรบางรายตัดวงจรระบาดของเพลี้ยโดยเปลี่ยนมาปลูกขาวโพดแทน ทํา
ใหพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 5.948 ลานไร ในป 2551/52 เปน 7.098 ลานไรในป 2552/53  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
19.33   

ในป 2552/53 ความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวมีจํานวน 4.065 ลานตัน ลดลงจากปที่แลวรอย
ละ 6.21  ในขณะประเทศไทยผลิตได 4.615 ลานตัน ทําใหมีสงออกสูงสุดเปนประวัติการณ คือ จํานวน 0.842 
ลานตัน เน่ืองจากขาวโพดประเทศเพื่อนบานมีราคาถูก ทําใหมีการนําเขามาเพื่อสงออก เพราะความตองการ
ในตลาดโลกมีมาก และไทยไดเปรียบเร่ืองระยะทางการขนสง นอกจากน้ีรัฐบาลไดระบายสตอกที่คางจากปที่
ผานมาเพื่อไมใหกระทบขาวโพดฤดูใหมที่ออกสูตลาด ทําใหผูสงออกสามารถแขงขันไดในตลาดโลก   

การตลาดภายในประเทศ 
ขาวโพดที่เกษตรกรขายได (ความช้ืนไมเกินรอยละ 14) ในป 2552 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 5.41 

บาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 31.08  โดยในเดือนเมษายนมีราคาสูงสุดคือ กิโลกรัมละ 6.94 บาท สวนใน
เด ือนกันยายนมีราคาต่ําสุด คือกิโลกรัมละ 5.09 บาท ขาวโพดที่เกษตรกรขายได (ความชื้นเกินรอยละ 14) 
ในป 2552 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 4.32บาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 21.88 โดยในเดือนธันวาคมมีราคา
สูงสุดคือ กิโลกรัมละ 6.09 บาท  สวนในเดือนสิงหาคมมีราคาต่ําสุดคือ กิโลกรัมละ 4.08 บาท  

ราคาขาวโพดขายสงในตลาดกรุงเทพมหานครที่โรงงานอาหารสัตวรับซ้ือ เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.00 
บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 20.99  สําหรับราคาขาวโพดที่ไซโลรับซ้ือ ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 10.26 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.82  

การคาระหวางประเทศ 
การสงออก/นําเขา 
ทางดานการสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตวของไทยในป 2552 พบวาไทยมีการสงออกขาวโพดเลี้ยง

สัตวจํานวน  841.719 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาถึง 2.5 เทา เน่ืองจากขาวโพดของประเทศเพื่อนบานมี
ราคาถูก ทําใหมีการนําเขามาเพ่ือสงออก ราคาสงออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 6.53 ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 
28.24 ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ มาเลเซีย เวียดนามและอินโดนีเซีย สัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละ 38.13, 
35.44 และ 18.96 ตามลําดับ   
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นโยบายและมาตรการการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวในป 2552 ดังนี้ 
1.การนําเขาภายใตองคการการคาโลก(WTO) จากประเทศสมาชิก WTO ในโควตากําหนด

ปริมาณนําเขา 54,700 ตัน อากรนําเขารอยละ 20 โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาและกําหนดระยะเวลา
นําเขาระหวางวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และคาธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 160 บาท  

2.การนําเขาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนําเขารอยละ 5 หรือกิโลกรัมละ 
 2.75 บาท 

3.การนําเขาตามยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-
ChaoPhraya- Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  หรือสมาชิกใหมในอาเซียน และ
ภายใตมาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN Integration System of Preferences: AISP) อากร
นําเขารอยละ 0 โดยกําหนดผูมีสิทธินําเขาตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมการคาตางประเทศและจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด ไดแก การรายงานการนําเขา  การใช  การจําหนาย 

4.การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด (FTA) และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุน กําหนดอากรนําเขารอยละ 0 

5.การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA) ในโควตากําหนดปริมาณนําเขา 
6,648.82 ตัน อากรนําเขารอยละ 14.67 โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาระหวางวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2552  นอกโควตา กําหนดอากรนําเขารอยละ 65.70 

6.การนําเขาทั่วไป (ไมใชการนําเขาตามขอ 2-5 กําหนดอากรนําเขากิโลกรัมละ 2.75 บาท และ
คาธรรมเนียมพิเศษตันละ 1,000 บาท ทั้งนี้ การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวตามขอ 1-6 นอกเหนือจากในโควตา
สามารถนําเขาไดไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานําเขา 

ในป 2552 ประเทศไทยนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งหมด 291.863 พันตัน ลดลงจากป 255 รอย
ละ 31.32 แหลงนําเขาขาวโพดเล้ียงสัตวที่สําคัญ คือประเทศลาว จํานวน 192.003 พันตัน หรือรอยละ 65.79 
ราคานําเขาเฉล่ียกิโลกรัมละ 3.60 บาท รองลงมานําเขาจากกัมพูชา จํานวน 95.733 พันตัน หรือรอยละ 
32.80 ราคานําเขาเฉล่ียกิโลกรัมละ 3.18 บาท ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของราคาในป 2552 มีเสถียรภาพมากกวา
ในชวง 2 ปที่ผานมา โดยการเคล่ือนไหวของราคานําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนรายเดือนของป 2550-2552 
เปนดังรูปภาพที่ 24 
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รูปภาพที่ 27  การเคล่ือนไหวของราคานําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนรายเดือนของป 2550-2552 

 

ที่มา : สมาคมอาหารสัตวไทย 

2.2 กากถั่วเหลือง 
การผลิต 

ปริมาณการผลิตถั่วเหลืองของโลกในป 2552 มีจํานวนเทากับ 255.02 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 
2551 รอยละ 20.94  เน่ืองจากสหรัฐฯซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญมีการผลิตเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับบราซิล 
อารเจนตินา และปารากวัย การผลิตเพิ่มรอยละ 13.21 , 15.92 ,65.63 และ 79.49 ตามลําดับ ในขณะที่ จีน
และอินเดียมีการผลิตลดลง สําหรับปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นจาก 76.79 ลานตัน เปน 81.39 ลานตัน และ
การนําเขาเพิ่มขึ้นจาก 77.17 ลานตัน เปน 79.00 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  5.99 และ 2.37  ตามลําดับ 
ในขณะที่ปริมาณถั่วเหลืองที่นําไปสกัดนํ้ามันเพิ่มขึ้นจาก 193.90 ลานตัน เปน 204.95 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.70  

สําหรับการผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทย ป 2552  พื้นที่เพาะปลูกลดลงจาก 0.789 ลานไร 
เปน 0.757 ลานไร ทําใหผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศเหลือเพียง 0.191 ลานตัน ลดลงจากปที่ผานมารอย
ละ 3.54 ถั่วเหลืองที่ผลิตในป 2552 มีผลผลิตตอไรเปน 252.09 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2551 เพียงเล็กนอย  

การตลาด 
ราคากากถั่วเหลืองที่นําเขาจากตางประเทศ (หนาโรงงานอาหารสัตว)  เฉล่ียกิโลกรัมละ 16.45 

บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 4.30 การเคล่ือนไหวของราคากากถั่วเหลืองที่นําเขาในป 2552 พบวา ใน
เดือนมิถุนายนราคานําเขาสูงสุด กิโลกรัมละ 17.93 บาท และในเดือนมกราคม ราคาต่ําสุดกิโลกรัมละ 14.67 
บาท ทั้งน้ีราคานําเขาในป 2552 มีเสถียรภาพมากกวาป 2551 รายละเอียดตามรูปภาพดานลาง 
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ราคา 
การคาปลาปนของไทยจะกําหนดราคาตามชั้นคุณภาพโปรตีนและกล่ินของปลาปนประกอบกัน 

จากขอมูลของสมาคมผูผลิตปลาปน พบวา ราคาปลาปนโดยเฉลี่ย ในป 2552 ปรับเพิ่มขึ้นจากป 2551 ทุก
เกรด โดยราคาปลาปนแตละเกรดเปนดังน้ี 

ปลาปนเบอร 1 เปอรเซ็นตโปรตีนมากกวา 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.77 บาท ในป 
2551 เปนกิโลกรัมละ 31.69 บาท ในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.99 ปลาปนเบอร 1 เปอรเซ็นตโปรตีนนอย
กวา 60 ราคาเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.07 บาท ในป 2551 เปนกิโลกรัมละ 30.99 บาท ในป 2552 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.06  

ปลาปนเบอร 2 เปอรเซ็นตโปรตีนมากกวา 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.81 บาท ในป 
2551 เปนกิโลกรัมละ 30.90 บาท ในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.66 ปลาปนเบอร 2 เปอรเซ็นตโปรตีนนอย
กวา 60 ราคาเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.91 บาท ในป 2551 เปนกิโลกรัมละ 30.69 บาท ในป 2552 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.16   

ปลาปนเบอร 3 เปอรเซ็นตโปรตีนมากกวา 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.22 บาท ในป 
2551 เปนกิโลกรัมละ 30.92 บาท ในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.82 ปลาปนเบอร 3 เปอรเซ็นตโปรตีนนอย
กวา 60 ราคาเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.32 บาท ในป 2551 เปนกิโลกรัมละ 30.04 บาท ในป 2552 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.07  

หัวปลาและกระดูกปลาปน เปอรเซ็นตโปรตีนนอยกวา 55 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 29.16 
บาท ในป 2551 เปนกิโลกรัมละ 28.89 บาท ในป 2552 หรือลดลงรอยละ 0.93 เชนเดียวกับปลาขายราคา
ลดลงจากกิโลกรัมละ 27.11 ในป 2551 เปนกิโลกรัมละ 26.25 บาท ในป 2552 หรือลดลงรอยละ 3.17  

การคาระหวางประเทศ 

การนําเขา 
การนําเขาปลาปน(พิกัด 23012000001, 23012000003,23012000004 ) เพิ่มขึ้นจาก 9.293 

พันตัน ในป 2551 เปน 9.577 พันตัน ในป 2552 โดยมีมูลคาการนําเขา 169.071 ลานบาท  แหลงนําเขา
ที่สําคัญคือประเทศพมาโดยมีปริมาณการนําเขาเทากับ 5.815 พันตัน หรือคิดเปนรอยละ 60.74 ของ
ปริมาณการนําเขาปลาปนทั้งหมด รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต มีปริมาณการนําเขาเทากับ 2.100 
พันตนั หรือคิดเปนรอยละ 21.93 ของปริมาณการนําเขาปลาปนทั้งหมด  

การสงออก 

การสงออกปลาปนเพิ่มขึ้นจาก 19.315  พันตัน ในป 2551 เปน 21.543 พันตัน ในป 2552 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.54 แหลงสงออกที่สําคัญ ไดแก จีน อินเดีย ไตหวันและญี่ปุน ปริมาณการสงออกคิด
เปนสัดสวนรอยละ 31.59 ,16.13 ,15.28 และ 13.87 ตามลําดับ 

การนําเขาภายใต AFTA และการนําเขาทั่วไปคงอัตราอากรนําเขาเทามาตรการป 2551 
(อากรนําเขารอยละ 5 และรอยละ 15 ตามลําดับ) สําหรับการนําเขาภายใต ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) อัตราอากรนําเขาปรับลดตามขอผูกพัน ดังน้ี 
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ปลาปนโปรตีน 60% ขึ้นไปใหนําเขาโดยไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานําเขา โดย 

o การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA) กําหนดอากรนําเขารอยละ 3 
o การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กําหนดอากรนําเขารอยละ 5 
o การนําเขาทั่วไป กําหนดอากรนําเขารอยละ 15 
ปลาปนโปรตีนต่ํากวา 60% เปนสินคาตองขออนุญาตนําเขา โดย 
o การนําเขาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA)และการนําเขาภายใตความ

ตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กําหนดอากรนําเขารอยละ0 
o การนําเขาทั่วไป กําหนดอากรนําเขารอยละ 6 
ปลาปนทุกชนิดโปรตีน 

• การนําเขาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)กําหนดอากรนําเขารอยละ 5 

• การนําเขาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด  กําหนดอากรนําเขารอยละ 3 

• การนําเขาตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 
2552 กําหนดอัตราอากรนําเขารอยละ 6.67 และรอยละ 5 ชวงเดือนเมษายน-ธันวาคม 255
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เอกสารอ้างอิง 
 

คณะทํางานยุทธศาสตรควายไทย .2553. ยุทธศาสตรควายไทย.สํานักพัฒนการปศุสัตวและถายทอด
เทคโนโลยี    กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะทํางานยุทธศาสตรแพะ. 2553. ยุทธศาสตรแพะ. สํานักพัฒนการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี     
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว.  2553.  สถานการณปศุสัตวป  2552 และแนวโนม 2553.  สวนวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

สํานักงานทะเบียนกลาง.  2552.  ประกาศสํานักงานทะเบียนกลาง  กรมการปกครองเรื่องจํานวนราษฎร 
ทั่วราชอาณาจักร แยกเปนกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร  ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม  2552. กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย,  กรุงเทพฯ. (เอกสารอัดสําเนา)   

สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.  2552.  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2552 และแนวโนมป 
2553.  สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

สํานักพัฒนาและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว.  2553.  จํานวนโรงงานอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป.  
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. (เอกสารอัดสําเนา ) 

สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย.  2552.  สถานการณอาหารสัตวในประเทศไทย .  วารสารธุรกิจ 
อาหารสัตว.  ปที่ 26, ฉบับที่ 127,  ประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2552. 

ศูนยสารสนเทศ. 2552.ขอมูลประชากรสัตว พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว และจํานวนเกษตรกรป 2552.  
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. (เอกสารอัดสําเนา) 

ศูนยสารสนเทศ. 2553.ขอมูลตนทุนการผลิตสินคาปศุสัตวรายเดือน ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวรายเดือน ป 
2552. ศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
(เอกสารอัดสําเนา) 

http://www.customs.go.th.  ขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยป 2552. 

http://www.bot.go.th.  World  Economic  Outlock  Database  2009. 

http://www.dit.go.th.  ราคาขายสง – ขายปลีกสินคาเกษตรป 2552. 

http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=/the_files/$$16/level3/egg_th.htm&level3=728 

http://www.depthai.go.th/det/doc/51/51016549.doc.สถานการณ/ขอเสนอมาตรการเรงรัดการสงออก 

http://www.fao.org.  FAO Stat – Agricultural : Livestock  Production  and  Trade  2009. 

http://www.fas.usda.gov.  สถานการณการผลิต และการตลาดปศุสัตวของโลกป 2009. 
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http://www.mof.go.th.  ฐานะการคลังรัฐบาล ปงบประมาณ  2551. 

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?.คาบาทแข็ง-นํ้ามันพุง กระทบตอสินคา
เกษตรอยางไร 

http://www.nesdb.go.th. รายงานรายไดประชาชาติ และผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ พ.ศ. 2552. 

http://www.oae.go.th. การพยากรณประชากรสัตว  สุกร  และไกเน้ือ พ.ศ. 2552 - 2553 

http://www.price.moc.go.th.  ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ป 2548 – 2552. 

http://www.rakbankerd.com/agriclture/wb/show.php. 

http://www.thaifta.com.  FTA รายประเทศ  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด 2552 

http://www.tot.ro.th.  จํานวนนักทองเท่ียว  และรายไดจากการทองเท่ียว ป 2552. 

http://www.thannews.th.com/detialNea.php?id 

http://www.vet.chula.ac.th/~nuclear/symposium44/Surasak.htm 
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สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย.  2549. ภาวะราคาสินคา. วารสารปลาปน. ปที่ 26, ฉบับที่ 24, ประจําวันที่   

16 – 31 ธันวาคม  2550. 
สวนวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.  2551.  ขาวโพดเลี้ยงสัตว : ขอมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร.  สวนวิจัย

เศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
 http://www.oae.go.th/OAE-WEB-SITE/profile/commodityPRO/ 
“                                  ”.  2551.  ถั่วเหลือง : ขอมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร.  สวนวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
 http://www.oae.go.th/OAE-WEB-SITE/profile/commodityPRO/ 
สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว.  2551.  สถานการณปศุสัตวป  2551 และแนวโนม 2552.  สวนวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
สํานักงานทะเบียนกลาง.  2551.  ประกาศสํานักงานทะเบียนกลาง  กรมการปกครองเรื่องจํานวนราษฎร 

ทั่วราชอาณาจักร แยกเปนกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร  ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม  2551. กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย,  กรุงเทพฯ. (เอกสารอัดสําเนา)   

สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.  2551.  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2551 และแนวโนมป 2552.  
สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
กรุงเทพฯ. 

สุพจน  ศรีสรอย. 2552. เลี้ยงความอยางไรใหคุมกับการลงทุน.สํานักพัฒนการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี    
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักพัฒนาและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว.  2551.  จํานวนโรงงานอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป.  
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. (เอกสารอัดสําเนา ) 

สมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไก. 2551 สรุปสถานการณไกไขป 2551 และแนวโนมป 2552. สาสนไกไข. ปที่ 
11 ฉบับที่ 65 , ฉบับพิเศษ-ธันวาคม 2551  
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