
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “แพะเนือ้ จ.อุดรธานี ปศุสัตว์ทางเลอืก เลี้ยงง่าย สร้างรายได้ดี แนะเกษตรกรเฝา้ระวังโรคชว่งฤดูฝน” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง แพะเนื้อ จ.อุดรธานี ปศุสัตว์ทางเลือก เลี้ยงง่าย สร้างรายได้ดี  
แนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคช่วงฤดูฝน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นความสําคัญของการเลี้ยงแพะ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์
แพะ ปี 2560 – 2564 ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ย่ังยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อ         
การบริโภค การตลาดและการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแพะ รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุน 
  หากมองถึงสถานการณ์การผลิตแพะเนื้อจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
พบว่า ปี 2564 (ข้อมูลจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ณ 13 สิงหาคม 2564) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 785 ราย            
แพะเนื้อ 16,713 ตัว มีการเลี้ยงกระจายในหลายอําเภอ แหล่งผลิตสําคัญอยู่ที่อําเภอเมืองและอําเภอหนองหาน 
เกษตรกรนิยมเลี้ยงสายพันธ์ุลูกผสมบอร์ เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว อัตราการให้ลูกแฝดสูง และเป็นที่นิยมของตลาด  
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,100 บาท/ตัว แยกเป็นค่าพันธ์ุสัตว์ 105 บาท ค่าแรงงาน 867 บาท ค่าอาหาร 140  บาท และส่วนที่
เหลือ 988 บาท เป็นค่ายาป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแม่พันธ์ุ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูก
แพะ 1-3 ตัว/รุ่น สําหรับแพะเพศเมีย จะเริ่มผสมพันธ์ุได้ต้ังแต่อายุ 8 เดือนไปจนถึงอายุประมาณ 5-7 ปี มีระยะเวลาการ
ต้ังท้อง 5 เดือน พักท้อง 1-2 เดือน  ส่วนแพะเพศผู้ จะเริ่มผสมพันธ์ุตอนอายุประมาณ 1 ปี หลังจากนั้น 2-3 ปี จะทําการ
ปลดระวางหรือจําหน่ายให้กับฟาร์มอ่ืน เพื่อป้องกันการเกิดกรณีเลือดชิด ซึ่งแพะจะมีอายุเฉลี่ย 15 ปี เกษตรกรสามารถ
จําหน่ายแพะเนื้ออายุเฉลี่ย 4-6 เดือน ในราคา 3,000 – 3,500 บาท/ตัว หรือ 120 - 140 บาท/กก. (น้ําหนักเฉลี่ย
ประมาณ 25 กก./ตัว) ถ้าเป็นพันธ์ุลูกผสมปริมาณเนื้อแดงมาก จะขายได้ในราคา 140 บาท/กก. ส่วนพันธ์ุพ้ืนเมืองเนื้อ
น้อย จะขายได้ในราคา 120 บาท/กก. คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กําไร) 900 – 1,400 บาท/ตัว 

ด้านสถานการณ์ตลาดแพะเนื้อจังหวัดอุดรธานี เกษตรกรจะจําหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าผู้รวบรวมจากจังหวัด
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และสกลนคร เพื่อส่งจําหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลาดส่งออกสําคัญ ได้แก่ 
ลาว และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ส่งผลให้ระบบขนส่งภายในประเทศมีความยากลําบาก ราคาในช่วงนี้ลดลงอยู่ที่ 80 - 120 บาท/กก. หากสถานการณ์
ดังกล่าวคลี่คลาย สามารถส่งออกได้ตามปกติ คาดว่าราคาซื้อขายแพะเนื้อจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
  ผู้อํานวยการ สศท.3 กล่าวเพิ่มเติมว่าการเลี้ยงแพะเนื้อจะใช้พ้ืนที่ไม่มากนัก สามารถกินอาหารได้หลากหลาย            
เช่น อาหารหยาบ ได้แก่ ฟางข้าว หญ้าสด ใบกระถินส่วนอาหารข้น ได้แก่ อาหารสําเร็จรูปรําข้าวละเอียด และยังมีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แพะเนื้อจึงเป็นสัตว์ที่ขยายพันธ์ุได้เร็ว             
และใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี และให้ผลตอนแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน             
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคท้องอืด ท้องเสีย พยาธิ และในช่วงหน้าฝนอาจต้องเสริมอาหารสําเร็จรูปหรือ
อาหารข้น เช่น รําข้าวละเอียด และให้กินก้อนแร่ธาตุเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้นม ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจ

02-5798511



ข้อมูลการผลิตแพะเนื้อจังหวัดอุดรธานี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โทร            
0 4222 2984 หรือ สศท.3 อุดรธานี โทร 0 4229 2557 หรืออีเมล์ zone3@oae.go.th 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,898 บาท สัปดาห์ก่อน 9,815 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,456 บาท สัปดาห์ก่อน 7,545 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.73 บาท สัปดาห์ก่อน 7.72 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.22 บาท สัปดาห์ก่อน 6.21 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.57 บาท สัปดาหก่์อน 46.87 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.66 บาท สัปดาหก่์อน 27.10 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.98 บาท สัปดาห์ก่อน 23.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.83 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.04 บาท สัปดาห์ก่อน 2.06 บาท 

 



มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.37 บาท สัปดาห์ก่อน 6.09 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,763 บาท สัปดาห์ก่อน 1,853 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,485 บาท สัปดาห์ก่อน 1,585 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.29 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.12 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.62 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.27 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.90 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.77 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.40 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.27 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.90 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.07 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.77 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.42 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.82 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.69 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.84 บาท 



ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.42 บาท สัปดาห์ก่อน 34.37 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 298 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 94.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.88 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.02 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.88 บาท สัปดาห์ก่อน 77.33 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 127.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 127.95 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.57 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 110.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.61 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล



ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี เรื่อง พลิกวิกฤติ โควิด-19 เกษตรกร            
จ.บุรีรัมย์ เลี้ยง ‘ปูนาน้ําใส’ สร้างรายได้ พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


