
โรงฆ่าเชิงวฒันธรรม
เมืองปศุสัตวปั์ตตานี 4.0



โรงฆ่าสตัวก์ระตุน้เศรษฐกิจ เมืองตน้แบบ

มัน่คง

มัง่คัง่ 

ยัง่ยนื



กลางน ้ า 

ปลายน ้ า
ตน้น ้ า

 ฟาร์มเล้ียงสตัวใ์นพ้ืนท่ี/นอกพ้ืนท่ี
 ปริมาณสตัวท่ี์เคล่ือนยา้ยเขา้

 โรงฆ่าสตัวใ์นพ้ืนท่ี
 ซากสตัวท่ี์เคล่ือนยา้ยเขา้

 ตลาดสนในพ้ืนท่ี
 หา้งสปัส้ินคา้
 ร้านอาหาร
 โรงแรม

 โค แพะ แกะ จะถูกฆ่า โดยสอดคลองต่อ
วฒันธรรมการบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี

 สัตวปี์ก ไก่ เป็ดเทศ จะตอบรับปริมาณการ
บริโภคในพ้ืนท่ี ยงัไม่เพียงพอ



เมืองปศุสตัวช์ายแดนใต ้ตามนโยบายรัฐบาล

อ าเภอหนองจิก เมืองตน้แบบอุตสาหกรรมเกษตร
ควบคู่โรงฆ่าสตัวชุ์มชน ตามภมิูสงัคม พหุวฒันธรรม

ภายใต ้           มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื



โรงฆ่าสตัว ์ สอดรับ
เน้ือปลอดโรค คนบริโภคปลอดภยั



ตลาดน าการผลิต

โรงฆ่าสตัวน์ าการบริโภค ตาม พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัว์
เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2559



Area Aporch

หนองจิก

โคกโพธ์ิ

เทพาเมืองยะลา

เมืองปัตตานี

ยะหร่ิง

ปะนาเระ
แม่ลาน

โรงฆ่าแพะบารอกะฮ ์เกษตรฟาร์ม

โรงฆ่าแพะฟาญซั ฟาร์ม โรงแปรรูปสตัวปี์กเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ

โรงฆ่าสตัวปี์ก แวนา



Area Base

 โรงฆ่าแพะ-แกะ มี 2 โรง
• อ าเภอหนองจิก
• อ าเภอโคกโพธ์ิ



สถานท่ีตัง้/ก าลงัการผลิต แพะ แกะ

• กลุ่มเป้าหมาย ต้นน ้ า โรงฆ่าแพะบารอกะฮ์ เกษตรฟาร์ม โดยมีนาย สะอารี เจ๊ะสะนิ เป็นผูป้ระกอบการ               
ท่ีตั้ ง 177 ม.1 ต.ดอนรัก อ. หนองจิก จ.ปัตตานี โดยรับแพะจากฟาร์มปลอดโรค จ.ประจวบคีรีขันธ์                
และในพ้ืนท่ี จ.ปัตตานี โดยฆ่าแพะ แกะ วนัละ 5 ตวั/วนั และมีชาวบา้นมาใชบ้ริการฆ่าแพะ 5-6 ราย / เดือน 
อตัราบริการ 250 บาท/ตวั โดยด าเนินการสปัดาห์ละ 3 วนั 

• กลุ่มเป้าหมาย กลางน ้า โรงฆ่าแพะบารอกะฮ ์เกษตรฟาร์ม ตลาดใน อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก 

• กลุ่มเป้าหมาย ปลายน ้ าขายเป็นพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ ขายเป็นกิโลกรัม กก.ละ 180 บาท น ้าหนกัประมาณ    
25 กิโลกรัมข้ึนไป โดยคิดค่าด าเนินการฆ่า 250 บาท/ตวั ไดก้ าไร 1,200 บาท/ตวั กลุ่มเป้าหมายเพ่ือประกอบ
งานบุญพิธีกรรมตามศาสนา เช่น แพะอากีกะห์ และแพะกุรบาน ในส่วนของซากแพะขายเป็นกิโลกรัม 
กิโลกรัมละ 300 บาท ไดก้ าไร 300-500 บาท/ตวั ส่งผูป้ระกอบการและร้านอาหาร  

• โรงฆ่า ไดรั้บใบอนุญาต ฮาลาล เรียบร้อยแลว้



สถานท่ีตั้ง/ก าลงัการผลิต แพะ แกะ

• กลุ่ม เ ป้ าหมาย  ต้นน ้ า  โรง ฆ่าแพะฟาญัซ  ฟา ร์ม  โดย มีนาย  อา มีน ยะโกะ  เ ป็นผู ้ประกอบการ 
ท่ีตั้ ง  42 /2 ม.4  ต .โคกโพธ์ิ   อ .โคกโพธ์ิ  จ . ปัตตานี  โดย รับแพะจากฟา ร์มปลอดโรค จ .ราชบุ รี                              
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ และในพ้ืนท่ี จ.ปัตตานีโดยฆ่าแพะ แกะ วนัละ 7-15 ตวัต่อวนั ด าเนินการ สัปดาห์ละ 3 วนั 
จา้งคนงานฆ่าตวัละ 300 บาท ค่าบริการช าแหละต ่ากวา่ 20 กิโลกรัม 200 บาท/ตวั 23-25 กิโลกรัม 300 บาท/ตวั 
50 กิโลกรัมข้ึนไป  500 บาท/ตวั โดยด าเนินการ สปัดาห์ละ 3 วนั

• กลุ่มเป้าหมาย กลางน ้า โรงฆ่าฟาญซั ฟาร์ม ตลาดในอ าเภอเมือง หนองจิก ปัตตานี

• กลุ่มเป้าหมาย ปลายน ้ า  ขายเป็นพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ ขายเป็นตัว ตัวละ 3,400 -3,800 บาท/ตัว 
น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไดก้ าไร 400-600 บาท/ตวั กลุ่มเป้าหมายเพ่ือประกอบงานบุญพิธีกรรมตาม
ศาสนา เช่น แพะอากีกะห์ และแพะกรุบาน โดยส่งเสริมพนัธ์ุพ้ืนเมือง 

• โรงฆ่า ก าลงัขอรับใบอนุญาต ฮาลาล



Area Base

 โรงฆ่าสตัวปี์ก มี 2 โรง
• อ าเภอปะนาเระ
• อ าเภอหนองจิก



สถานท่ีตั้ง/ก าลงัการผลิต

• ก ลุ่ม เ ป้ าหม า ย  ต้นน ้ า โ ร ง ฆ่ า ช่ื อ โร ง แปร รูป สั ตว์ ปี ก เ ค รื อ ข่ า ย ไ ก่ เ บตงประช า รั ฐ โดย มี                                
นาย อรรควรพงคศ์  อินทกาญจน์  เป็นผูป้ระกอบการ  ท่ีตั้ ง  20/1ม.1ต.ท่าขา้ม  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี         
มีเครือขายท่ี จ.ปัตตานี 15 คอก จ.ยะลา 4 คอก จ.สงขลา 2 คอก จ.พทัลุง 13 คอก จ.นราธิวาส 13 คอก      
โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ี จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส  จ.ยะลา  จ.สงขลา และจ.พทัลุง           
ไก่ส่งไป อ.เบตง 1500-2300 ตัว  ส่ง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 1500  - 1800 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา         
250 - 500 ตัว จ.ชลบุรี 100 ตัว ส่งออกบู๊ทงานต่างๆ 200 ตัว (ไก่ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า 
ตอ้งใชไ้ก่ อยา่งอ่ืนดว้ย) 

• กลุ่มเป้าหมาย กลางน ้า โรงแปรรูปสัตวปี์กเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

• กลุ่มเป้าหมาย ปลายน ้ า ส่งร้านอาหาร อ าเภอเบตง สุไหงโกลก หาดใหญ่ และมีการเปิดตลาดในพื้นท่ี
จงัหวดัปัตตานี เช่น โรงแรม ภตัตาคาร ห้างสรรพสินคา้ โดยราคาขายสัตวเ์ป็น 300 บาท โดยเกษตรกร       
ผูเ้ล้ียงไก่ไดก้  าไร 100 บาท/ตวั ซากไก่ผา่นโรงฆ่ามาตรฐานน าไปประกอบอาหาร ราคา 700–900 บาท/จาน
ผูป้ระกอบการโรงฆ่า ไดก้  าไร 80 บาท/ตวั



สถานท่ีตั้ง/ก าลงัการผลิต

• กลุ่มเป้าหมาย ต้นน ้ า  โรงฆ่า ช่ือโรงฆ่าสัตว์ปีก  แวนาโดยมีนาย รอหะ วาฮา  เป็นผู ้ประกอบการ   
ท่ีตั้ง 112/4 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มเล้ียงสัตวใ์น จ.สงขลา   จ.พทัลุง  
โดยฆ่าสตัวปี์กวนัละ 1000 ตวัต่อวนั โดยด าเนินการ สปัดาห์ละ 5 วนั จบัไก่เป็น กิโลกรัมละ 41 บาท  ส่งพ่อคา้ 
กิโลกรัมละ 55 บาท พ่อคา้ขายในตลาด กิโลกรัมละ 60-62 บาท 

• กลุ่มเป้าหมาย กลางน ้าโรงฆ่าสตัวปี์ก แวนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

• กลุ่มเป้าหมาย ปลายน ้า ตลาดใน อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก  และมีการเปิดตลาดในพ้ืนท่ี จงัหวดัปัตตานี เช่น 
โรงแรม ภตัตาคาร หา้งสรรพสินคา้ 

• โรงฆ่าสตัวปี์กแห่งน้ี ก าลงัด าเนินการขอใบอนุญาต รับรองฮาลาล



ชุมชนคนปัตตานี

ตอบโจทย์
• การฆ่าสตัวเ์พ่ือจ าหน่าย สอดรับ พรบ.ควบคุมการฆ่าสตัว ์2559
• โรงฆ่าฮาลาล (สร้างความเช่ือมัน่) ใหค้นในชุมชนเมืองปศุสตัวปั์ตตานี
• ผลิตเอง ฆ่าเอง บริโภคเอง



ภาพกิจกรรมโรงฆ่าสตัว ์จ.ปัตตานี



โรงฆ่าแพะบารอกะฮ ์เกษตรฟาร์ม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



โรงฆ่าแพะฟาญซั ฟาร์ม อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี



โรงแปรรูปสตัวปี์กเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี



โรงฆ่าสตัวปี์ก แวนา  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 


