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สรุปภาพรวมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2555 

ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 216,511 ครัวเรือน มีปริมาณการเลี้ยง
โคนม 97,778 ตัว ,โคเนื้อ 377,918 ตัว , กระบือ 44,295 ตัว , สุกร 408,953 ตัว  , แพะ 8,841 ตัว , แกะ 
1,130 ตัว  , ม้า 645 ตัว  , กวาง 885 ตัว , ไก่ 26,340,346 ตัว , เป็ด 2,666,570 ตัว , นกกระจอกเทศ 316 
ตัว ห่าน 4,857ตัว ,สุนัข 273,737 ตัว และแมว 103,885 ตัว จากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา 
ปี 2553 หมวดปศุสัตว์มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 6,965 ล้านบาท มีสัดส่วนในสาขาเกษตรกรรม การล่า
สัตว์ และการป่าไม้ ร้อยละ 17.3 ดังตาราง  

ตารางแสดงมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี พ.ศ. 2553 หมวดปศุสัตว์ 

รายการ มูลค่าเพ่ิม  (ล้านบาท) สัดส่วน   (ร้อยละ) อัตราการขยายตัว 

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 2552 2553 
หมวดปศุสัตว์ 5,145 5,910 6,965 18.0 14.5 17.3 14.9 17.9 

    โค 541 972 1,591 1.9 2.4 4.0 79.6 63.6 
    กระบือ 323 99 280 1.1 0.2 0.7 -69.4 182.8 
    ไก่เน้ือ 1,519 1,455 1,098 5.3 3.6 2.7 -4.2 -24.6 
    สุกร 725 1,618 1,285 2.5 4.0 3.2 123.2 -20.6 
   นํ้านมดิบ 744 791 1,293 3.4 2.5 4.3 6.3 63.5 
    อ่ืน ๆ 1293 975 1,419 4.5 2.4 3.5 -24.6 45.5 
ท่ีมา : สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2553 

กราฟแสดงสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี  สาขาเกษตรกรรม 
การล่าสัตว์ และการป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2553
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ข้อมูลและสถิติจํานวนโคเนื้อ จังหวัดนครราชสีมา  
 ในปี พ.ศ.2555 จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนโคเนื้อ ท้ังหมด 377,918 ตัว  โดยส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์
พ้ืนเมือง/โคลูกผสมพ้ืนเมือง จํานวน 229,206 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60.65  โคพันธุ์/โคลูกผสม จํานวน 
145,668 ตัว คิดเป็นร้อยละ 38.54 และโคขุน 3,044 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.81  มีเกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคเนื้อ 48,852 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงโคเนื้อมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 5.97 จาก
จํานวนโคเนื้อท้ังประเทศ 6,333,816 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอด่านขุนทด อําเภอ
ประทาย อําเภอห้วยแถลง อําเภอโนนสูง และอําเภอเมืองนครราชสีมา ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนโคนม จังหวัดนครราชสีมา  
 ในปี พ.ศ.2555  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนโคนม ท้ังหมด 97,778 ตัว  แยกเป็นโคนมเพศผู้ 
1,869 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.91  โคนมเพศเมีย จํานวน 95,909 ตัว คิดเป็นร้อยละ 98.09  โดยโคนมเพศเมีย
ประกอบด้วยโคแรกเกิด-1 ปี 19,648 ตัว , โค 1 ปี-ต้ังท้องแรก 23,306 ตัว ,โคกําลังรีดนม 42,682 ตัว และ
โคแห้งนม 10,273 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 3,246 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงโคนมมากเป็น 
อันดับท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 16.92 จากจํานวนโคนมท้ังประเทศ 577,841 ตัว  

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงโคนมมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย 
อําเภอสูงเนิน อําเภอสีค้ิว และอําเภอปักธงชัย ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนกระบือ จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2555  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนกระบือ ท้ังหมด 44,295 ตัว  โดยกระบือเพศผู้ 
จํานวน 12,843 ตัว คิดเป็นร้อยละ 28.99  และกระบือเพศเมีย จํานวน 30,736 ตัว คิดเป็นร้อยละ 71.01  
ประกอบด้วยกระบือแรกเกิดถึงกระบือสาว 20,853 ตัว และกระบือต้ังท้องแรกข้ึนไป 10,599 ตัว มีเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกระบือ 7,379 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงกระบือมากเป็นอันดับท่ี 9 คิดเป็นร้อยละ 3.57 จาก
จํานวนกระบือท้ังประเทศ 1,241,896 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงกระบือมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอบัวใหญ่  อําเภอ
ประทาย อําเภอคง อําเภอโนนแดง และอําเภอปักธงชัย ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนสุกร จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2555  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนสุกร ท้ังหมด 408,953 ตัว  โดยส่วนใหญ่เป็นสุกรขุน  
จํานวน 283,032 ตัว คิดเป็นร้อยละ 69.21  รองลงมาเป็นสุกรพันธุ์ จํานวน 106,941 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
26.15  และสุกรพ้ืนเมือง จํานวน 18,980 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.64 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 8,053 ครัวเรือน 
เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงสุกรมากเป็นอันดับท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 3.72 จากจํานวนสุกรท้ังประเทศ 
10,978,834 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงสุกรมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอปากช่อง  อําเภอสูงเนิน 
อําเภอสีค้ิว อําเภอโนนไทย  และอําเภอปักธงชัย ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนไก่ จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2555  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนไก่ ท้ังหมด 26,340,346 ตัว  โดยส่วนใหญ่เป็นไก่เนื้อ  
จํานวน 17,746,284 ตัว คิดเป็นร้อยละ 67.37  รองลงมาเป็นไก่พ้ืนเมือง จํานวน 4,143,881 ตัว 
 คิดเป็นร้อยละ 15.73  ไก่เนื้อพันธุ์ จํานวน 3,850,298 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.62 ไก่ไข่ จํานวน 564,204 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 2.14 และไก่ไข่พันธุ์ จํานวน 35,679 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.14 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 178,517
ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงไก่มากเป็นอันดับท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 6.86 จากจํานวนไก่ท้ังประเทศ 
384,182,720 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงไก่มากท่ีสุด ได้แก่อําเภอสูงเนิน อําเภอปักธงชัย  
อําเภอโชคชัย  อําเภอปากช่อง และอําเภอหนองบุญมาก ตามลําดับ 
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ข้อมูลและสถิติจํานวนเป็ด จังหวัดนครราชสีมา   
 ในปี พ.ศ.2555  จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนเป็ด ท้ังหมด 2,666,570ตัว โดยสว่นใหญ่เป็นเป็ดเนื้อ  
จํานวน 1,929,685 ตัว คิดเป็นร้อยละ 72.37 รองลงมาเป็นเป็ดไข่ จํานวน 342,544 ตัว 
 คิดเป็นร้อยละ 12.85  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง จํานวน 194,497 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.29 เป็ดเทศ จํานวน 155,461 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 5.83 และเป็ดเนื้อไล่ทุ่ง จํานวน 44,383 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.66 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด 
23,104 ครัวเรือน เป็นจังหวัดท่ีมีการเล้ียงเป็ดมากเป็นอันดับท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 7.27 จากจํานวนเป็ด 
ท้ังประเทศ 36,694,795 ตัว      

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา อําเภอท่ีมีการเลี้ยงเป็ดมากท่ีสุด ได้แก่อําเภอสูงเนิน อําเภอปักธงชัย 
อําเภอโนนไทย  อําเภอครบุรี  และอําเภอโชคชัย ตามลําดับ 
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