
 

รายงานสรุปรายงานสรุป……  

ข้อมูลและสถิติจํานวนปศุสัตว์ ข้อมูลและสถิติจํานวนปศุสัตว์   
ปี ปี 22555544  

จังหวัดนครราชสมีาจังหวัดนครราชสมีา  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์  

3300  มกราคม มกราคม 22555555 



 

สรุปภาพรวมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2554  จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 210,578 ครัวเรือน มีปริมาณการเลี้ยง
โคนม 93,533 ตัว ,โคเนื้อ 388,108 ตัว , กระบือ 43,546 ตัว , สุกร 387,637 ตัว  , แพะ 7,438 ตัว , แกะ 
1,030 ตัว  , ม้า 595 ตัว  , กวาง 862 ตัว , ไก่ 20,980,309 ตัว , เป็ด 2,014,340 ตัว , นกกระจอกเทศ 306 
ตัว ห่าน 4,380 ตัว ,สุนัข 263,228 ตัว และแมว 99,277 ตัว จากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา 
ปี 2552 หมวดปศุสัตว์มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 5,072 ล้านบาท มีสัดส่วนในสาขาเกษตรกรรม การล่า
สัตว์ และการป่าไม้ ร้อยละ 14.8 ดังตาราง  

ตารางแสดงมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี พ.ศ. 2552 หมวดปศุสัตว์ 

รายการ มูลค่าเพ่ิม  (ล้านบาท) สัดส่วน   (ร้อยละ) อัตราการขยายตัว 

  2550 2551 2552 2550 2551 2552 2551 2552 

หมวดปศุสัตว์ 5,147 5,145 5,072 17.8 18.3 14.8 0.0 -1.4 

    โค 794 541 319 2.7 1.9 0.9 -31.8 -41.1 

    กระบือ 150 323 99 0.5 1.1 0.3 115.5 -69.4 

    ไก่เน้ือ 1,354 1,519 1,455 4.7 5.4 4.2 12.2 -4.2 

    สุกร 1,536 725 1,635 5.3 2.6 4.8 -52.8 125.5 

    อ่ืน ๆ 1,314 2,037 1,564 4.5 7.2 4.6 55.0 -23.2 

ท่ีมา : สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2552 

กราฟแสดงสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี  สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์
 และการป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2552
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ข้อมูลและสถิติจํานวนโคเนื้อ จังหวัดนครราชสีมา  
 ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนโคเนื้อ ท้ังหมด 388,108 ตัว  โดยส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์
พ้ืนเมือง/โคลูกผสมพ้ืนเมือง จํานวน 238,533 ตัว คิดเป็นร้อยละ 61.46  โคพันธุ์/โคลูกผสม จํานวน 
146,262 ตัว คิดเป็นร้อยละ 37.69 และโคขุน 3,313 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.85  มีเกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคเนื้อ 49,004 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงโคเนื้อมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 5.09 จาก
จํานวนโคเนื้อท้ังประเทศ 6,583,106 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอด่านขุนทด อําเภอ
ประทาย อําเภอห้วยแถลง อําเภอสูงเนิน และอําเภอโนนสูง ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนโคนม จังหวัดนครราชสีมา  
 ในปี พ.ศ.2554  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนโคนม ท้ังหมด 93,533 ตัว  แยกเป็นโคนมเพศผู้ 
1,743 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.86  โคนมเพศเมีย จํานวน 91,790 ตัว คิดเป็นร้อยละ 98.14  โดยโคนมเพศเมีย
ประกอบด้วยโคแรกเกิด-1 ปี 19,081 ตัว , โค 1 ปี-ต้ังท้องแรก 22,654 ตัว ,โคกําลังรีดนม 39,942 ตัว และ
โคแห้งนม 10,113 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 3,160 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงโคนมมากเป็น 
อันดับท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 16.68 จากจํานวนโคนมท้ังประเทศ 560,659 ตัว  

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงโคนมมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย 
อําเภอสูงเนิน อําเภอสีค้ิว และอําเภอปักธงชัย ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนกระบือ จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2554  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนกระบือ ท้ังหมด 43,546 ตัว  โดยกระบือเพศผู้ 
จํานวน 12,810 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.42  และกระบือเพศเมีย จํานวน 30,736 ตัว คิดเป็นร้อยละ 70.58  
ประกอบด้วยกระบือแรกเกิดถึงกระบือสาว 21,116 ตัว และกระบือต้ังท้องแรกข้ึนไป 9,620 ตัว มีเกษตรกรผู้
เลี้ยงกระบือ 7,050 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงกระบือมากเป็นอันดับท่ี 9 คิดเป็นร้อยละ 3.53 จาก
จํานวนกระบือท้ังประเทศ 1,234,179 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงกระบือมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอบัวใหญ่  อําเภอ
ประทาย อําเภอคง อําเภอโนนแดง และอําเภอสีค้ิว ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนสุกร จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2554  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนสุกร ท้ังหมด 387,637 ตัว  โดยส่วนใหญ่เป็นสุกรขุน  
จํานวน 268,274 ตัว คิดเป็นร้อยละ 69.21  รองลงมาเป็นสุกรพันธุ์ จํานวน 100,730 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
25.98  และสุกรพ้ืนเมือง จํานวน 18,633 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.81 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 7,546 ครัวเรือน 
เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงสุกรมากเป็นอันดับท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 4 จากจํานวนสุกรท้ังประเทศ 9,681,774 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงสุกรมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอปากช่อง  อําเภอสูงเนิน 
อําเภอสีค้ิว อําเภอห้วยแถลง และอําเภอโชคชัย ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนไก่ จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2554  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนไก่ ท้ังหมด 20,980,309 ตัว  โดยส่วนใหญ่เป็นไก่เนื้อ  
จํานวน 13,228,857 ตัว คิดเป็นร้อยละ 63.05  รองลงมาเป็นไก่พ้ืนเมือง จํานวน 3,942,662 ตัว 
 คิดเป็นร้อยละ 18.79  ไก่เนื้อพันธุ์ จํานวน 3,090,613 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.73 ไก่ไข่ จํานวน 692,977 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 3.30 และไก่ไข่พันธุ์ จํานวน 25,200 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.12 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 171,075 
ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงไก่มากเป็นอันดับท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 6.63 จากจํานวนไก่ท้ังประเทศ 
316,536,364 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงไก่มากท่ีสุด ได้แก่อําเภอสูงเนิน อําเภอปักธงชัย 
อําเภอปากช่อง  อําเภอโชคชัย  และอําเภอหนองบุญมาก ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนเป็ด จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2554  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนเป็ด ท้ังหมด 2,014,340 ตัว โดยส่วนใหญ่เป็นเป็ดเนื้อ  
จํานวน 1,574,009 ตัว คิดเป็นร้อยละ 78.14  รองลงมาเป็นเป็ดไข่ จํานวน 241,911 ตัว 
 คิดเป็นร้อยละ 12.01  เป็ดเทศ จํานวน 148,118 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.35 เป็ดไข่ไล่ทุ่ง จํานวน 36,642 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 1.82 และเป็ดเนื้อไล่ทุ่ง จํานวน 13,660 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.68 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด 
21,614 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงเป็ดมากเป็นอันดับท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 6.26 จากจํานวนเป็ด 
ท้ังประเทศ 32,179,227 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงเป็ดมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอสูงเนิน อําเภอปักธงชัย 
อําเภอโนนไทย  อําเภอเมือง  และอําเภอโชคชัย ตามลําดับ 
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1 �ก����� 376 23,350,352   

2 ��������� 87 1,495,238   

3 �ก�� 36 983,410   

4 �ก������ 35 4,208,281   

5 ���������� 1 42,600   

6  !"#$ก�� 13  -  18,246,048 ('()�*���#$ก/�����) 

7 -�ก! 123 172,311   

8  .�/ 273 16,316 14,943,485 (012!/�3) 

9  .����� 6 974   

10 4�5����� 2 355   

11 �กก!56) 1 8,000   

          

7/)8�72� �9�/:0 ; ��������*)./ 2554   

 

	���������
����E@��	
��	�B� ���#
��� ����$� 

�$F ��'�(� ���
� (�#@�) ก�8��ก�:8�	 (	�
/����#�) 

1  !"<)-�2*��3ก'()7�)8=)8>��!5�6? 7                                   40,950  

2  !"<)-�2*��3ก'()7�)82)"�!5�6? 3                              3,339,000  

3  !"<)-�ก! 13                                   19,635  

4  !"<) .-ก!5@�� 13                                     2,415  

  !*/ 36   

�9�/:0 ;  �����2�0)./ 2554   

 



 

 

	���������
��=��$F������ก��ก�����������	
� ���#
��� ����$� 

�$F ��'�(� ���
� (�#@�) #�&�#	� 

1  !"")�A012�)7)!-�2*� 23   

2 !9)��)8�)7)!-�2*� 397   

3 .01�1ก!�กB)-�2*� 65   

4 ?:�8�!*@!*/��()�/�1@ 30   

5 20)���� .-ก!5@�� 7   

6 -7ก!;�A:9�0C�8"-�2*� ( .�/ ,-�ก!) 14   

7 7�*8A-/�6C8/-�2*� 38   

8  !""")�A012=�;D�-�2*� 54   

9  !"")�4�!!:���()�/ 13   

        

  �
� 641   

�9�/:0 ;  �����2�0)./ 2554   

 

 


