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ค าน า 
 

เอกสารทางวิขาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และสภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์
ธานี สภาพความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่าย
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ประโยชน์ของการวิจัยครั้งนี้ ทราบข้อมูลสภาพการเลี้ยง
และความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์
สัตว์สุราษฎร์ธานี และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
นักวิจัยผู้สนใจ ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับค าชี้แนะและจะด าเนินการ
ปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป 
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เอกสารทางวิชาการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน
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ผู้ศึกษาขอน้อมร าลึกถึงพระคุณท่านตลอดไป 
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  สภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและ   
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บทคัดย่อ  

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิง
ธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ายของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ในพ้ืนที่เขต 8 โดยใช้
ตัวอย่างจ านวน 378 ตัวอย่างจากจ านวนประชากรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต 8 จ านวน 6,737 ราย โดย
วิธีสุ่มอย่างง่ายและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ใช้สถิติแบบพรรณนา หาค่าพิสัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.16 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 78.57 อายุเฉลี่ย 45.65 
ปี (พิสัย 18-78 ปี) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 28.31 มีอาชีพการท าสวน
ยางพารา ร้อยละ 50.26 มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 176,158.73 บาท/ปี พื้นที่ถือครองมากกว่า 20 ไร่ 
ร้อยละ 22.22 สภาพการเลี้ยงแพะส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 1-5 ปีร้อยละ 65.87 ใช้แรงงาน 2 คน
ร้อยละ 51.59 มีแพะระหว่าง 21 – 40 ตัว ร้อยละ 35.45 สายพันธุ์หลักเป็นแพะลูกผสม ร้อยละ 
38.36 เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 71.69 ใช้กากปาล์มเป็นอาหารข้น  ร้อยละ 33.60 อาหาร
หยาบใช้หญ้าเนเปียร์ ร้อยละ 44.97 ใช้อาหารในสภาพสด ร้อยละ 88.89 น้ าหนักแพะที่จ าหน่าย
ระหว่าง 21 – 30 กิโลกรัม ร้อยละ 44.97 ราคาที่จ าหน่ายได้ระหว่าง 141 – 160 บาท ร้อยละ 
29.10 มีรายได้จากการเลี้ยงแพะ 84,722.22 บาท/ปี (พิสัย 25,000–1,200,000 บาท) และใช้ทุน
ตนเองในการท าฟาร์ม ร้อยละ 85.71ค่าเฉลี่ยความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจพบว่าความต้องการ
เลี้ยงแพะลูกผสม ร้อยละ 2.61 ความต้องการใช้พ่อพันธุ์ในการปรังปรุงพันธุ์ ร้อยละ 2.48 ความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีด้านการป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 2.65 ความต้องการใช้อาหารข้น ร้อยละ
2.41 ความต้องการท าวัคซีนในแพะ ร้อยละ 2.72 ความต้องการจ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 2.89 
ความต้องการส่งเสริมการประกวดแพะ ร้อยละ 2.52 และความต้องการสนับสนุนพันธุ์แพะจากกรม
ปศุสัตว์ ร้อยละ 2.76 มีความต้องการอยู่ในระดับมาก และความต้องการแหล่งทุนจากธนาคารและ
ความต้องการเพ่ิมพ้ืนที่แปลงพ้ืนอาหารสัตว์ อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร
ที่ส าคัญ ได้แก่ ขาดแคลนแม่พันธุ์ ร้อยละ 12.84 ขาดแคลนเวชภัณฑ์ยา ร้อยละ 11.93 ขาดการ
ปรับปรุงพันธุ์ ร้อยละ 11.85 ขาดแคลนพ่อพันธุ์ ร้อยละ 11.56 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นด้านการ
ขยายพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์แพะในฟาร์มของเกษตรกร และข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ พบว่ามี 2 
ประเด็น ได้แก่ เกษตรกรต้องการให้มีการผสมเทียมแพะและการหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด 
ค าส าคัญ : สภาพการเลี้ยงแพะ ความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ 
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The goat rearing and need to goat production for business of farmer network 
in Suratthani livestock research and breeding center 

 
Vipavee Sricharearn1/   Nattachai Jutiamorleat 2/ 

Nattaporn Juijuljerm3/   Taweesilp Jeendoung. 4/ 
 

                                                                   Abstract 
Objectives of the study were to study on goat rearing and need to goat 

production for business of farmer network in Suratthaini livestock research and 
breeding center, region 8. Three hundred and seventy eight farmers were a simple 
randomized from 6,737 goat rearing farmers was structural questionnaire by interview. 
The data are analyzed by using statistic measurement with computer program. It is 
found that most of farmers are male with average age 45.65 years old, having primary 
school education and almost were Buddhist .They were rubber farming to main career. 
The several farmers were own land to farm had average 1-5 RAI with family income 
in average of 176,158.73 BAHT/year. The most of goat production are experience 1-5 
year of age, labor average 2 men. Almost crossbred goats have average 21-40 
heads/farm. Feeds are fresh roughage and palm carnal cake by semi intensive rearing 
system. Most of them sold the live goats between 21-30 kilograms weight in 141-160 
BAHT/head. The income from goats was 84,722.22 BAHT/year. The result of the need 
of goat production for business showed that the average of buck, animal 
improvement, technology of animal health, concentrated feeds, vaccine, 
domesticated market, livestock extension in goat fair and DLD support were high level. 
Most problems were lack of does, lack of buck, lack of drug and lack of goat 
improvement. The suggestion of farmer were goat artificial insemination and reduce 
feeds cost. 
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Registered No : 63(2)-0516(8)-119 
1/ Office of Region  Livestock 8 Makham Tia Subdistrict Mueang District Suratthani province, 84000 
2/ Suratthani livestock research and breeding center, Phunphin, Suratthani province 84130 
3/ Trang Animal Nutrition Research and Development Center, Muang, Trang province 92190 
4/ Suratthani Animal Nutrition Research and Development Center, Vibhavadi , Suratthani province 84150 

 



จ 
 

 

สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 
ค าน า          ก 
กิตติกรรมประกาศ        ข 
บทคัดย่อ                                                                                             ค 
สารบัญ                   จ 
บทที่ 1 บทน า          

    ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                                           1 
    วัตถุประสงค์การวิจัย       2  
    ความส าคัญของการวิจัย                                                                 2 
    ขอบเขตของการวิจัย       3 
    นิยามศัพท์เฉพาะ         3  

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง                                            
    เอกสารและงานวิจัย                                                                4 

    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       7 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย    
          รูปแบบการวิจัย                                                                           12 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           12   
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       13   
   การเก็บรวบรวมข้อมูล       13 
   การวิเคราะห์ข้อมูล       13 
   เกณฑ์การแปลผล        13 

บทที่ 4 ผลและวิจารณ์ผล     
         ผล                                                      

   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 14 
    ผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

   ตอนที ่2 ผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัย 18 
    และบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

   ตอนที ่3 ผลการศึกษาสภาพความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 23 
    ในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

   ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน   25 
    เครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

 วิจารณ์ผลจากการวิเคราะห์      26 
  
 
 



ฉ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง          หน้า 
 
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
          สรุปผลการศึกษา                           27 
 ข้อเสนอแนะ        28   
เอกสารอ้างอิง         29    
ภาคผนวก                
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย       32 

 



1 
 

บทที่ 1 

บทน า  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
          แพะจัดเป็นสัตว์ เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ปัจจุบันปริมาณแพะที่ เลี้ยง
ภายในประเทศก าลังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากสถิติของกรมปศุสัตว์ 5 ปีย้อนหลัง 
คือ ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณแพะจากเดิม 468,377 ตัว พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณแพะเพ่ิมขึ้น
เป็น 832,533 ตัว นั่นคือเพ่ิมจาก 5 ปีก่อนถึง 364,189 ตัว หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.76 (กรมปศุสัตว์, 
2562) โดยภาคใต้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุด ซึ่งจากอดีตสภาพการเลี้ยงแพะทางภาคใต้ส่วนใหญ่มัก
เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีปริมาณการเลี้ยงรายละไม่ก่ีตัว มักท าเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริม ควบคู่
ไปกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น และนิยมเลี้ยงกันในหมู่ชาวไทย
มุสลิมเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะหลายรายมีรายได้จากการเลี้ยงแพะ เรียกได้
ว่าสามารถกลายเป็นรายได้หลักและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัว
ไดเ้พ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ชาวไทยพุทธก็มีแนวโน้มที่จะหันมาเลี้ยงแพะมากขึ้น อีกท้ังคนเริ่มนิยมหัน
มารับประทานเนื้อแพะมากขึ้น และเนื่องจากสภาวะความต้องการเนื้อแพะของตลาดยังคงมีมากทั้ง
ในและต่างประเทศ ท าให้ปริมาณแพะที่มีอยู่ในประเทศยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้รัฐบาล โดยเฉพาะกรม    
ปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเลี้ยงแพะและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะมาโดยตลอด มี
นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะและพัฒนาทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมไปถึง
นโยบายที่ส่งเสริมการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาล ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างครบวงจร โดยมีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ เป็นต้น เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวลงไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ 
 ส าหรับภาคใต้ในพ้ืนที่เขต 8 ที่รับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ได้มี
การด าเนินการส่งเสริม พัฒนา ติดตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความ
ยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงแพะ พบว่า ปัจจุบันพ้ืนที่เขต 8 มีปริมาณแพะในพ้ืนที่ถึง 126,016 ตัวจาก  
ผู้เลี้ยงแพะจ านวน 7,452 ราย เฉลี่ยเลี้ยงแพะรายละ 17 ตัวต่อครัวเรือน ซ่ึงมีทั้งเกษตรกรที่เป็นชาว
ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเลี้ยงแพะกันอยู่ทั่วไป โดยแพะมีชีวิตจะมีราคาค่อนข้างสูงและผันแปร 
โดยมีราคาระหว่าง 120-160 บาท ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุ์ อายุ น้ าหนัก เป็นต้น และด้วย
สถานการณ์พืชเศรษฐกิจหลักทางภาคใต้มีราคาตกต่ า ทั้งยางพาราและปาล์มน้ ามัน ยิ่งท าให้
เกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงเพ่ิมขึ้น ในรายเดิมมีการขยายขนาดของฝูงเพ่ิมขึ้น ทั้งยังปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเลี้ยงแพะซึ่งเคยมีลักษณะแบบดั้งเดิมมาเป็นการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยเกษตรกร
ยังคงเลี้ยงแพะควบคู่กับการท าการเกษตรในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน หรือสวนผลไม้ที่มีอยู่
เดิม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเริ่มมีการรวมกลุ่ม พัฒนา และสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ ทั้งใน
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ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ จนเกิดกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหลายๆ
กลุ่ม โดยหลายกลุ่มหรือหลายเครือข่ายเหล่านี้ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และติดตามความก้าวหน้า 
โดยศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีมาโดยตลอด จนปัจจุบันสภาพการเลี้ ยงแพะ และ
แนวความคิดในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเกิดการปรับเปลี่ยนไปจาก
แต่ก่อนค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องหันมามองและควรศึกษาใหม่ในเรื่อง
ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพการเลี้ยงแพะ ตลอดจนแนวความคิดการเลี้ยงแพะอย่างจริงจังที่มุ่งเน้นด้าน
การตลาดและสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักอย่างที่ก าลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรใน
เครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จึงมีความส าคัญในด้านการส่งเสริม พัฒนา 
สนับสนุน และการแก้ปัญหาการเลี้ยงแพะในระบบเครือข่ายและรายฟาร์ม ทั้งได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ให้มีศักยภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้น รวมถึง
สมรรถนะด้านการแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร ตลอดจนทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรในระบบเครือข่ายของศูนย์ฯ ซึ่งผลที่จะได้รับจะก่อให้เกิดแนวทางพัฒนาระบบการเลี้ยง
แพะเชิงธุรกิจที่มีส่วนร่วมโดยเกษตรกร ทั้งน าไปปรับใช้ในการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรง
ตามหลักวิชาการ และสอดคล้องการบริบทของเกษตรกรและ/หรือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะในพ้ืนทีอ่ย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม และสภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
2. เพ่ือศึกษาสภาพความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่าย

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่าย

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
ความส าคัญของการวิจัย  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาสภาพการเลี้ยงและความ
ต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จึงมี
ความส าคัญในด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และการแก้ปัญหาการเลี้ยงแพะในระบบเครือข่าย
และรายฟาร์ม ทั้งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ให้มี
ศักยภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้น รวมถึงสมรรถนะด้านการแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร ตลอดจน
ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในระบบเครือข่ายของศูนย์ฯ ซึ่งผลที่จะได้รับจะก่อให้เกิด
แนวทางพัฒนาระบบการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจที่มีส่วนร่วมโดยเกษตรกร ทั้งน าไปปรับใช้ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามหลักวิชาการ และสอดคล้องการบริบทของเกษตรกรและ/หรือ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
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ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม แบบปลายเปิด (Open-ended questions) และปลายปิด

(Close-ended questions)  โดยสุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่อยู่ในเครือข่ายของศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี รวม 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร, ระนอง, พังงา, กระบี่, 
ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ได้เกษตรกรทั้งหมด 378 ราย ท าการศึกษาใน
ปี 2562 โดยแบ่งการศึกษา 4 ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ 1. สภาพข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่าย ตอนที่ 2. การเลี้ยงแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่าย 
ตอนที่ 3. สภาพความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่าย และ ตอนที่ 4. 
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ เลี้ยงแพะในเครือข่าย การวิเคราะห์ค่าทางสถิติใช้สถิติ             
เชิงพรรณนา (Descriptive statistic analysis)  

นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Terms) :  
 สภาพการเลี้ยงแพะ หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต สังคม รูปแบบการเลี้ยง สาย
พันธุ์ อาหาร การจัดการต่างๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรใน
เครือข่ายของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
 การเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ หมายถึง การเลี้ยงแพะเพ่ือการค้าที่ก่อให้เกิดรายได้ อันมุ่งเน้นการ
ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ขายสายพันธุ์ ขายลูกหย่านม ขุนขาย เป็นต้น ตลอดจนมีแนวคิด
พัฒนาการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก ต้นทุน ราคาขาย และรายได้ ความต้องการทางการตลาด 
 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ หมายถึง เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มผู้เลี้ยง
แพะของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี ที่มีการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ  
มีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือการพัฒนาการผลิตและการตลาดแพะ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยมีปริมาณแพะทั้งหมด 832,533 ตัวจากเกษตรกร 65,850 ราย แบ่งเป็นแพะ
เนื้อ 803,768 ตัวจากเกษตรกร 64,733 ราย และแพะนม 28,765 ตัวจากเกษตรกร  1,751 ราย 
(กรมปศุสัตว์, 2562) โดยภาคใต้มีปริมาณแพะมากที่สุด คือ 376,947 ตัว จากเกษตรกร 51,183 
ราย คิดเป็นร้อยละ 45.28 ของปริมาณแพะทั้งหมด ส าหรับภาคใต้ในพ้ืนที่เขต 8 มีปริมาณแพะ 
126,016 ตัว จากเกษตรกร 7,425 ราย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
แพะจากกรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์หลักในพ้ืนที่
เขตนี้ ปัจจุบันพันธุ์แพะที่นิยมเลี้ยงกันในพ้ืนที่ คือ พันธุ์เนื้อลูกผสม และพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งส่วนใหญ่
พันธุ์ลูกผสมจะมีสายพันธุ์หลัก คือ พันธุ์บอร์ (Boer) พันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglonubian) พันธุ์คารา
ฮารี เรด (Karahari red) นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 8 ยังได้พัฒนาพันธุ์แพะแดงสุราษฎร์ฯ 
ซึ่งเป็นแพะเนื้อสายพันธุ์ลูกผสม ที่ประกอบด้วย คาราฮารี เรด (50%) ท๊อกเกิ้นเบอร์ก (25%) และ
พ้ืนเมือง (25%) เพ่ือสร้างแพะที่โตเร็ว และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศทั้งยังตรงกับ
ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น 

แพะ (goat) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capra hircus จัดเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก (Small 
ruminant) Linnaeus, C.(1758) สามารถกินอาหารได้หลากหลาย ทั้งพืชตระกูลหญ้า ตระกูลถั่ว 
พืชใบพุ่ม ใบไม้ พืชสมุนไพรและผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น ทางใบปาล์ม เป็นต้น แพะมีระยะ
การเป็นสัดประมาณ 21 วัน มีระยะการเป็นสัดประมาณ 36-48 ชั่วโมง ระยะเวลาอุ้มท้องประมาณ 
114 วัน มีโอกาสให้ลูกแฝดสูง อัตราการให้ลูกต่อครอกเฉลี่ย 1.5-1.8 หย่านมที่ 2-3 เดือน เริ่มใช้เป็น
พ่อแม่พันธุ์ได้ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป เป็นสัตว์ที่มีความกระตือรือร้น ซุกชน ปราดเปรียว สามารถ
ทนทานกับสภาพอากาศร้อนได้ดี (วินัย, 2542) โดยทั่วไปแพะจะกินอาหารหยาบเป็นหลัก ซึ่งจะกิน
หญ้าสดประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว และควรกินอาหารข้น 0.5-1.0 กิโลกรัม/ตัว/วัน  
(ปิ่น และคณะ, 2551) สอดคล้องกับ ธีรพงศ์ (2536) ที่รายงานว่า แพะที่กินอาหารหยาบเพียงอย่าง
เดียวจะท าให้การเติบโตช้า จึงควรเสริมอาหารข้นเพื่อได้รับโภชนะท่ีเป็นแหล่งพลังงานที่เหมาะสม  

สุรชน (2546) กล่าวว่ารูปแบบการเลี้ยงแพะสามารถแบ่งได้เป็น 4  แบบ คือ 
 1. การเลี้ยงแบบผูกล่าม  การเลี้ยงแบบนี้ใช้เชือกผูกล่ามที่คอแพะแล้วน าไปผูกให้แพะหากิน
รอบบริเวณท่ีผูก  โดยปกติเชือกที่ผูกล่ามแพะมักมีความยาวประมาณ  5-10  เมตร  การเลี้ยงแบบนี้
ผู้เลี้ยงจะต้องมีน้ าและอาหารแร่ธาตุไว้ให้แพะกินเป็นประจ าด้วย  ในเวลากลางคืนก็ต้องน าแพะ
กลับไปเลี้ยงไว้ในคอกหรือเพิงที่มีที่หลบฝนการผูกล่ามแพะคอกควรเลือกพ้ืนที่มีร่มเงาที่แพะสามารถ
หลบแดดหรือฝนได้  หากจะให้ดีเมื่อเกิดฝนตกควรน าแพะกลับเข้าเลี้ยงในคอก 
 2. การเลี้ยงแบบปล่อย การเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรมักปล่อยแพะให้ออกหาอาหารกินในเวลา
กลางวัน  โดยเจ้าของแพะจะคอยดูแลตลอดเวลาหรือเป็นบางเวลาเท่านั้น  ลักษณะการเลี้ยงแบบนี้
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เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในภาคใต้  เพราะเป็นการเลี้ยงที่ประหยัด  เกษตรกรไม่ต้องตัดหญ้ามาเลี้ยง
แพะ  การปล่อยแพะหาอาหารกินเองอาจปล่อยในแปลงผักหลังเก็บเกี่ยว หรือปล่อยให้กินหญ้าใน
สวนยางพารา  แต่จะต้องระมัดระวังอย่าให้แพะท าความเสียหายให้แก่พืชที่เกษตรกรปลูกไว้  ทั้งนี้
เพราะแพะกินพืชได้หลายชนิด  การปล่อยแพะออกหาอาหารกินไม่ควรปล่อยในเวลาที่แดดร้อนจัด
หรือฝนตกเพราะแพะอาจเจ็บป่วยได้  โดยปกติเกษตรกรมักปล่อยแพะหาอาหารกินตอนสายแล้วไล่
ต้อนกลับเข้าคอกตอนเที่ยง หรือปล่อยแพะออกหากินตอนบ่ายแล้วไล่ต้อนกลับเข้าคอกตอนเย็น 
หากพ้ืนที่ที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์แพะจะกินอาหารเพียง 1-2 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว 
 3. การเลี้ยงแบบขังคอก การเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรขังแพะไว้ในคอกรอบ ๆ คอกอาจมีแปลง
หญ้าและรั้วรอบแปลงหญ้าเพ่ือให้แพะได้ออกกินหญ้าในแปลง บางครั้งเกษตรกรต้องตัดหญ้าเนเปียร์ 
หรือกินนีให้แพะกินบ้าง ในคอกต้องมีน้ าและอาหารข้นให้กิน  การเลี้ยงวิธีนี้ประหยัดพ้ืนที่และ
แรงงานในการดูแลแพะ  แต่ต้องลงทุนสูงเกษตรกรจึงไม่นิยมเลี้ยงกัน 
 4. การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช การเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงได้  3  ลักษณะที่กล่าว
ข้างต้น  แต่การเลี้ยงลักษณะนี้เกษตรกรจะเลี้ยงแพะร่วมไปกับการปลูกพืช  เช่น  ปลูกยางพารา  
ปลูกปาล์มน้ ามัน และปลูกมะพร้าว  ในภาคใต้ของประเทศไทยมีเกษตรกรจ านวนมากที่ท าการเลี้ยง
แพะควบคู่ไปกับการท าสวนยางพารา  โดยให้แพะหากินหญ้าใต้ต้นยางที่มีขนาดโตพอสมควร  การ
เลี้ยงแบบนี้ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนกว่าการปลูกพืชอย่างเดียว 

สาธิต (2551) รายงานว่า การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย (Semi-intensive) ในแพะเนื้อ
ลูกผสม เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน และเสริมอาหารข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ท าให้
อัตราการเจริญโตโตดี ปริมาณการกินได้ และผลตอบแทนดีกว่าการเลี้ยงแบบขังคอก ( Intensive) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

โรคที่ส าคัญในแพะ เช่น โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคปากและเท้าเปื่อย โรคแท้งติดต่อ 
และโรคCAE เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

1. โรคปากและเท้าเปื่อยในแพะ เกิดได้ในสัตว์กีบคู่ทุกชนิด เมื่อเป็นแล้วท าให้การเติบโต
ชะงัก กินอาหารล าบาก น้ าหนักลด บางตัวอาจตายได้ เกิดความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
สามารถระบาดแพร่หลายอย่างรวดเร็ว การฉีดวัคซีน : ครั้งแรกท าการฉีดเมื่อแพะอายุได้ 3 เดือน 
และฉีดครั้งต่อไปเว้นระยะทุก 4 - 6 เดือน 

2. โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย มักเกิดในฤดูฝน โรคนี้อาจท าให้แพะตาย และสามารถ
แพร่กระจายไปสู่แพะตัวอ่ืนได้ การป้องกันโรคสามารถท าได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่อายุ  
3 เดือนและฉีดซ้ าทุก 6 เดือน เกษตรกรจึงควรต้องท าวัคซีนในโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว์และ
สัตว์สู่คน  

ส าหรับโรคที่พบบ่อยในแพะ คือ โรคพยาธิ ซึ่งจ าเป็นใช้ยาในการรักษาก าจัดพยาธิ ดังนี้ 
1. การก าจัดพยาธิภายนอกที่ส าคัญของแพะ  ได้แก่ เห็บ หมัด เหา ไร ซึ่งนอกจากจะท า

ความร าคาญให้แก่แพะแล้ว อาจท าให้ขนแพะหลุดเป็นหย่อม ๆ หรือเป็นโรคเรื้อนตามมา  หากแพะ
ถูกรบกวนด้วยพยาธิภายนอกดังกล่าวก็จะท าให้สุภาพไม่ดีให้ผลผลิตต่ า  การก าจัดพยาธิภายนอกนี้
ท าได้โดยการหมั่นอาบน้ า และฉีดพ่นบริเวณล าตัวด้วยยาก าจัดพยาธิภายนอก 

2. การก าจัดพยาธิภายใน  ได้แก่ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งพยาธิ
เหล่านี้จะท าให้แพะซูบผอม เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ขนและผิวหนังหยาบกร้าน การให้น้ านมลดลง  
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ถ้าเป็นรุนแรงท าให้แพะมีอาการโลหิตจางและตายได้ การก าจัดพยาธิภายในท าได้โดยการถ่ายพยาธิ
เมื่อแพะมีอายุได้  3 เดือน และท าสม่ าเสมอประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง  ปัจจุบันมียาถ่ายพยาธิที่
สามารถถ่ายพยาธิทั้ง 3 ชนิดในครั้งเดียวได้จึงท าให้การถ่ายพยาธิสะดวกขึ้นมาก นอกจากนี้เกษตรกร
หลายรายในพ้ืนที่นิยมใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันโรคพยาธิมากขึ้น เช่น บอระเพ็ด หมากสง      
เม็ดมะขาม และสะเดา ในการขับพยาธิตัวอ่อน เป็นต้น 

ตลาดแพะเนื้อแบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ 
1. ตลาดระดับหมู่บ้านหรือต าบล เป็นตลาดที่มีพ่อค้าระดับต าบลหรือหมู่บ้านออกตระเวน

หาซื้อแพะตามฟาร์มต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือต าบลในท้องที่ของตนเอง มีการติดต่อกับเกษตรกร
โดยตรง โดยดูลักษณะภายนอกของแพะว่ามีลักษณะที่สมบูรณ์ไม่ผอมแคระแกร็นจนเกินไปโดยจะใช้
วิธีการประมาณน้ าหนักแพะด้วยสายตา และก าหนดราคาซื้อขายกันระหว่างเกษตรกรและพ่อค้า 
ปริมาณการซื้อขายแพะแต่ละครั้งมีปริมาณไม่มากนัก เฉลี่ยครั้งละ 10-20 ตัว โดยช าระเป็นเงินสด 
ซึ่งพ่อค้าในหมู่บ้านหรือต าบลนี้จะส่งต่อให้กับผู้บริโภคโดยตรงและขายต่อให้กับพ่อค้าระดับอ าเภอ
และจังหวัดต่อไป 

2. ตลาดระดับอ าเภอ เป็นตลาดที่รับซื้อแพะมีชีวิตจากตลาดระดับหมู่บ้านหรือต าบลต่างๆ
ในจังหวัดนั้น เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงแบบกระจายอยู่ทั่ วไปท าให้พ่อค้าในอ าเภอไม่สามารถ
เดินทางตระเวนหาซื้อแพะตามฟาร์มในหมู่บ้านหรือต าบลที่เกษตรกรอยู่ได้โดยตรง  พ่อค้าระดับ
อ าเภอจะรวบรวมแพะจากพ่อค้าระดับหมู่บ้านหรือต าบล ปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง
เท่ากับ 50-60 ตัวโดยช าระเป็นเงินสด 

3. ตลาดระดับจังหวัด เป็นตลาดที่พ่อค้าต้องมีการสั่งซื้อก่อนโดยจะมีการสั่งซื้อกับพ่อค้า
ระดับหมู่บ้านต าบลหรือระดับอ าเภอไว้ล่วงหน้าเมื่อได้แพะมีชีวิตตามจ านวนที่ต้องการแล้วก็จะขาย
ส่งให้กับผู้บริโภคหรือพ่อค้าจากต่างจังหวัดต่อไป 

ส าหรับภาคใต้สวนใหญ่ที่น ามาขายในตลาดแพะ-แกะจะมีอายุ 2-3  ป ทว่าตลาดมีความ
ต้องการแพะหรือแกะอายุ 6-8 เดือนมากกว่า และจะให้ราคาดีกว่า ซึ่งการจะไดราคาดีหรือไมยัง
ขึ้นอยู่กับเพศ โดยแพะหรือแกะเพศผู้จะมีราคาสูงกว่าเพศเมีย รูปทรงและท่าทาง ลักษณะที่ตลาด
การมากคือ หลังไมแอ่นมาก  ขนเรียบมัน ปากไมเบี้ยว  ขากรรไกรบนล่างสมดุล เต้านมสวยและ
หัวนมไมบอด ตาสดใส คลองแคล่ว มีสุขภาพสมบูรณ นอกจากนั้นแล้วฤดูกาลก็ส าคัญ ฤดูที่มีงาน
เทศกาลตามประเพณีทางศาสนาอิสลามแพะ-แกะจะขายไดดีมาก อาทิ ในเดือนสุดท้ายขอการถือ 
ศีลอดของชาวไทยมุสลิม (วินัย, 2542) ส่วนปัญหาด้านการตลาด พบว่า  

1. เกษตรกรส่วนมากไม่สามารถจ าหน่ายพันธุ์แพะและผลผลิตจากแพะให้กับผู้บริโภค
โดยตรง ซึ่งท าการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางท าให้ไม่มีอ านาจการต่อรองด้านราคา 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม จึงไม่อาจก าหนด
ราคาขายได ้

3. การขาดข่าวสารข้อมูลด้านแหล่งผลิตและแหล่งซื้อขายแพะ 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจราคาแพะมีชีวิต ณ ปัจจุบัน (ตุลาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2562) ในเขต

พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และ นครศรีธรรมราช พบว่า มีราคาระหว่าง 120-180 บาท 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พ้ืนที่ สายพันธุ์ ขนาด/น้ าหนักที่จ าหน่าย ลักษณะรูปร่าง เป็นต้น 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วชิวิทย์ และคณะ(2562) ศึกษาระบบการจัดการอาหาร ต้นทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจ านวน 85 ราย ในจังหวัดชัยนาท พบว่า มีการเลี้ยงแพะแบบ
ผสมผสาน 50 ราย แบบไล่ทุ่ง 30 ราย และแบบยืนโรง 5 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.82 35.30 
และ 5.88 ตามล าดับ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51 – 60 ปี ประสบการณ์การ
เลี้ยงต่ ากว่า 5 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จบชั้นประถมศึกษา แรงงาน 2 คน ถือครองพ้ืนที่
ระหว่าง 1 - 5 ไร่ พืชอาหารสัตว์เพียงพอตลอดทั้งปี ต้นทุนการผลิตแบบยืนโรง ผสมผสาน และแบบ
ไล่ทุ่งเป็น 1,029 286 และ 83 บาท/ตัว/เดือน ตามล าดับ และผลก าไรแบบยืนโรง ผสมผสาน และ
แบบไล่ทุ่ง เป็น 389 484 และ 484 บาท/ตัว/เดือน ตามล าดับ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ อาหารข้น 
อาหารหยาบ และเวชภัณฑ์ยา 

ธนจิตร์ และ เฉลิมศักดิ์ (2560) ศึกษาความส าเร็จของการเลี้ยงแพะในระบบเกษตรแบบ
ต่างๆในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน พบว่า การเลี้ยงแพะใน 4 ระบบ คือ การเลี้ยงแพะในสวนยาง สวน
ปาล์ม สวนผลไม้ และท านาพบว่า  มีค่าเฉลี่ยของจ านวนแพะ เท่ากับ 30.17  30.31  29.78  และ 
28.75 ตัว ตามล าดับ  โดยค่าเฉลี่ยจ านวนแพะไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ค่าเฉลี่ยจ านวนแรงงาน 
เท่ากับ 4.49 4.18 4.20 และ 3.57 คน ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
.05 ซึ่งพบว่า จ านวนแรงงานในการเลี้ยงแพะร่วมกับการท านามีจ านวนน้อยกว่าการเลี้ยงแพะระบบ
อ่ืนๆ  ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77  7.18  6.31 และ 7.07 ปี ตามล าดับ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนประสบการณ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าเฉลี่ยรายได้ เท่ากับ 43,790.70  
41,657.41 31,842.59  และ 28,333.33 บาท ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรายได้จากการเลี้ยงแพะมีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยค่าเฉลี่ยรายได้จากการเลี้ยงแพะร่วมกับการท าสวนยางมี
จ านวนมากกว่าการเลี้ยงแพะในระบบอ่ืนๆ และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการเลี้ยงแพะร่วมกับ
การท าสวนปาล์ม แต่จะมีความแตกต่างกับการเลี้ยงแพะในสวนผลไม้และท านา ส่วนค่าเฉลี่ยรายได้
จากการเลี้ยงแพะร่วมกับท าสวนผลไม้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการเลี้ยงแพะร่วมกับการ  
ท านา และจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ด้วยค่าไค-สแควร์ พบว่า 
การเลี้ยงแพะในระบบเกษตรแบบต่างๆ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 กับ เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก การติดต่อเ พ่ือนบ้าน การเปิดรับข่าวสารด้านปศุสัตว์ 
พันธุ์แพะ รูปแบบการเลี้ยง การให้อาหาร การถ่ายพยาธิภายใน วิธีการรักษาแพะป่วย การคัดเลือก
พันธุ์ วิธีการจ าหน่าย รูปแบบการจ าหน่ายแพะ การก าหนดราคา และ การจ าหน่ายมูลแพะ โดยมีค่า
เพียร์สันสแควร์เท่ากับ 11.114  45 .312  71.520  32.476  80.135  15.075  80.295 28.841 
67.910  46.468  54.735  60.837  16.581  22.771  20.646  15.097 และ 46.505 ตามล าดับ 
 บดี และคณะ (2559) ศึกษาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็นเพศชาย ร้อยละ 67.0 อายุเฉลี่ย 47.7 ปี ศาสนาพุทธร้อยละ 66.0 
ประสบการณ์การเลี้ยง 5.3 ปี ซึ่งร้อยละ 81.0 เลี้ยงแพะน้อยกว่า 20 ตัว เฉลี่ย 18.7 ตัว/ราย สัดส่วน
พ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์เท่ากับ 1: 19.7 โดยเลี้ยงในสวนยางพารา สวนปาล์ม และพ้ืนที่สาธารณะ ร้อยละ 
83.0 เลี้ยงแบบผสมผสานและเสริมกระถิน ร้อยละ 65.0 นิยมเลี้ยงพ้ืนเมืองมากที่สุด รองลงมาเป็น
แพะลูกผสมร้อยละ 29 และ 20 ตามล าดับ ใช้หญ้าสดเป็นอาหารหยาบร้อยละ 70.0 และซื้ออาหาร
ข้นจากร้านค้าในท้องถิ่นร้อยละ 56.0 ปัญหาด้านสุขภาพกว่าร้อยละ 50 คือ โรคท้องอืด และท้องเสีย 
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ปัญหาด้านตลาดส่วนใหญ่ คือ ไม่ทราบแหล่งขายและราคาต่ ากว่าที่ต้องการ โดยขายเป็นแพะเนื้อ
ร้อยละ 62.8 
 วีรศักดิ์ และคณะ (2557) ศึกษาการพัฒนาการเลี้ยงแพะสู่อุตสาหกรรมในจังหวัดกระบี่ 
พบว่า เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเลี้ยงแพะมานานหลายปีแล้ว การรวมกลุ่มนั้นเป้าหมาย    ส่วน
ใหญ่คือต้องการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม ไม่ใช่เป็นอาชีพหลัก และเกษตรกรผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ก็เป็น
ชาวไทยมุสลิม ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกส่วนใหญ่ก็คือ ทุกอย่างที่ท า เป็นฮาลาล อยู่
แล้ว การเลี้ยงแพะในเชิง พาณิชย์สู่อุตสาหกรรมฮาลาลนั้น หากก าหนดเป็นอุตสาหกรรมฮาลาล
ขนาดใหญ่แล้ว คงมีความเป็นไปได้ยาก แต่ลักษณะการเลี้ยงจะกระท ากันในครอบครัว ฟาร์มต้นแบบ
ที่น่าสนใจมากที่สุดที่น่าจะ คือฟาร์มของนายสมบัติ บุญถาวร มีรูปแบบการเลี้ยงที่ไม่เหมือน
เกษตรกรในบางพ้ืนที่ ยังผลิตสินค้า ครบวงจรคือ ตั้งแต่ปลูกหญ้าในพ้ืนที่บ้านของตนเองเป็นวัตถุดิบ
เพ่ือเลี้ยงแพะ นายสมบัติยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของตนเองคือร้าน ฟารีดาข้าวหมกแพะ เปิด
ให้บริการมานานประมาณ 10 กว่า ปีแล้ว ทั้งยังเป็นหนึ่งในร้านแนะน าของการท่องเที่ยวจังหวัด
กระบี่ ภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมจนมีโครงการด้านแพะหลายโครงการ ตั้งแต่การพัฒนา
พันธุ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ เลี้ยง การดูแลฟาร์ม การพัฒนาด้านอาหาร การรักษา 
การตลาด ฯลฯ ซึ่งโครงการต่างๆที่ภาครัฐได้ จัดท าขึ้น เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมแพะสู่อุตสาหกรรม
ฮาลาล 
 ส านักเศรษฐกิจการเกษตร(2557) รายงาน การศึกษาตลาดแพะแพะเนื้อ พบว่าลักษณะ
โครงสร้างตลาดแพะเนื้อมีชีวิต เป็นลักษณะตลาดผู้ขายมากราย และผู้ซื้อ มากราย วิถีการตลาดแพะ
เนื้อ พบว่า วิถีการตลาดแพะเนื้อเริ่มจากเกษตรกรที่ต้องการจะขายแพะเนื้อ โดยจะขายแพะเนื้อมี
ชีวิตให้เกษตรกรด้วยกันเองเพ่ือไปขยายพันธุ์หรือขุนต่อ ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และขายให้พ่อ
ค้าขายปลีกเนื้อแพะช าแหละ นอกจากนั้นก็จะขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น โดยพ่อค้าจะมารับซื้อ
จาก เกษตรกรในหมู่บ้าน หลังจากนั้นพ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตก็จะขายแพะเนื้อมีชีวิตต่อให้กับ
ผู้บริโภค เกษตรกร และพ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะช าแหละต่อไป โดยส่วนใหญ่จะขายเนื้อแพะช าแหละ
ให้กับร้านอาหาร ภัตตาคาร/โรงแรม ส่วนเหลื่อมการตลาดและต้นทุนการตลาดของพ่อค้าในระดับ
ต่างๆ ในตลาดแพะเนื้อ พบว่า ส่วนเหลื่อมการตลาดแพะเนื้อมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเป็นเนื้อแพะ
ช าแหละเท่ากับ 106.32 บาทต่อกิโลกรัม โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาท
ต่อกิโลกรัม และก าไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 16.81 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึง
ต้นทุนการตลาด พ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะช าแหละมีต้นทุนการตลาดมากที่สุดเท่ากับ 84.40 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมูลค่าสูญเสียน้ าหนักในการฆ่า 43.93 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนพ่อค้า
รวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดเท่ากับ 5.11 บาทต่อกิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่ง 
2.46 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด คือ ราคาแพะเนื้อ ปริมาณแพะเนื้อ และ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่วนประสิทธิภาพการตลาดมีค่าเท่ากับ 261.54 ซึ่งมีค่าสูง 
 ยรรยง และคณะ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนการเลี้ยงแพะของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 
44.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 52.5 นับถือศาสนาอิสลาม เกษตรกรร้อยละ 97.2   
มีพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม โดยร้อยละ 91.2 มีพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมระหว่าง 1-50 ไร่ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 21.9 ไร่ เกษตรกร ทั้งหมดมีพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงแพะ โดยมีค่าเฉลี่ย 9.9 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด 
มีพ้ืนที่ ส าหรับคอกแพะมีค่าเฉลี่ย 1.5 ไร่ ส าหรับแปลงหญ้ามีค่าเฉลี่ย 4.3 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด มี
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ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะมาก่อนโดยมีค่าเฉลี่ย 6.2 ปี มีรายได้จากการเลี้ยงแพะโดยเฉลี่ย 
63,572.22 บาท ต่อปี ร้อยละ 69.5 เคยได้รับการเลี้ยงแพะก่อนการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะ ร้อยละ 87.2 มีพ่อพันธุ์เองในฟาร์ม ร้อยละ 67.4 ใช้พืชอาหารหยาบตามธรรมชาติเลี้ยง ร้อยละ 
57.4 ไม่มีการจ าหน่ายแพะพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 42.6 เป็นการจ าหน่ายระหว่างผู้เลี้ยงและผู้บริโภคซื้อ
โดยตรงเพ่ือน าไปเป็นอาหาร ร้อยละ 83.0 ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพ่ือต้องการแลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมูลข่าวสารการเลี้ยงแพะ ร้อยละ 51.8 มีความคาดหวังในการได้รับความรู้กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ในระดับมาก ร้อยละ 55.3 มีความพึงพอใจในด้านการได้รับประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนรู้ในระดับมาก ร้อยละ 48.2 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะหลังเข้าร่วมกลุ่มใน
ด้านจ านวนแพะในระดับเพ่ิมมาก และเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม เพ่ือหารายได้ให้แก่ครอบครัว มีแรง
บันดาลใจ เพราะมีความชอบและมีใจรักสัตว์ มีจุดเด่นของฟาร์มด้านอาหาร ด้านพันธุ์ ด้านโรงเรือน 
สุขาภิบาล มีพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงแพะเพียงพอ มีจ านวนแรงงานเพียงพอ ร้อยละ 61.0 มีกิจกรรมการ
เลี้ยงแพะร่วมกับกิจกรรมการปลูกพืช ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีในการเลี้ยง ใช้สมุนไพรในการ
รักษาและป้องกันโรค ร้อยละ 71.6 มีรายได้จากการจ าหน่ายแพะเนื้อ ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ยั่งยืน มีปัจจัยในด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลต่อความยั่งยืน มีสมาชิกในชุมชนเลี้ยงสัตว์ มี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มสมาชิกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน มีการแบ่งกลุ่มและก าหนดมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน มีการ
ระดมหุ้นจากสมาชิก มีกิจกรรมการออมเงิน มีการตรวจสอบทรัพย์สินของ กลุ่มมีการแจ้งสถานะ
ทางการเงินให้สมาชิก  มีการเข้าร่วมโครงการเสริมของกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาเรื่อง
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ และปัญหาด้านอ่ืนๆ ของชุมชนท าให้กลุ่มและชุมชนมีความเข็มแข็ง  ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ อาหาร สมุนไพรที่เกิดข้ึนในภูมิปัญญาในการรักษา
และป้องกันโรค ได้รับปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีการประชุมหารือเพ่ือก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกกลุ่ม โดยมีคะแนนรวมในทุกๆ ด้านจากการศึกษามีระดับคะแนนสูง
กว่า 80 คะแนน ถือว่ามีความยั่งยืนในการเลี้ยงแพะเป็นอย่างดี 
 นชษร และคณะ (2555) ศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 65 
อายุระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 65 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 47.50 ระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 17.50 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 100  มีอาชีพหลักท าการเกษตร ร้อยละ 67.50 
เกษตรกรมีรายได้ มากกว่า 10,001 บาทต่อเดือน เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของคนเดียว  รูปแบบของ
ผู้ประกอบการฟาร์มแพะ พบว่าส่วนใหญ่มีกลุ่มที่มีความคิดตรงกันรวมตัวกันสภาพโครงสร้างทาง
สังคมของผู้เลี้ยงแพะ แพะที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มมากที่สุด 10-30 ตัว คือ พันธุ์ซาเนน ให้ผลผลิตสูง  แม่
พันธุ์แพะในฟาร์มส่วนใหญ่ซื้อจากพ่อค้าในพื้นที่ มีขนาดแปลงหญ้า น้อยกว่า 1 ไร่ เลี้ยงแบบขังสลับ
ปล่อย  อาหารหลักส่วนใหญ่ที่ใช้มีทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ(หญ้า) ผลผลิตในฟาร์มส่วนใหญ่ 
เป็นน้ านมแพะ  ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ คือด้านที่ดิน การตลาดและการจ าหน่าย 
 ประยูร และคณะ (2555) ศึกษาผลของเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งต่อการพัฒนาการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่เขต 5 ปศุสัตว์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล รวมกลุ่มกันไม่เกิน 5 ปี มีสมาชิกระหว่าง 
11-30 ราย ส่วนใหญ่มีระเบียบกลุ่ม ไม่มีการออม ไม่มีทุนในการบริหารกลุ่ม ประชุมสมาชิกนานๆ
ครั้ง ความเข้มแข็งของกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นความเข้มแข็งของกลุ่ม คือ การบริหาร
จัดการกลุ่ม และการให้บริการสมาชิก ส่วนการเชื่อมโยงกลุ่มและการมั่นคงของกลุ่มอยู่ในระดับ   
ปานกลาง กิจกรรมกลุ่มร้อยละ 80 ได้แก่ การได้รับความรู้และประสบการณ์ การแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม
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ชัดเจน การได้รับบริการจากกรมปศุสัตว์ โดยพบว่า อายุ ลักษณะของกลุ่ม รูปแบบการ รวมตัวของ
สมาชิก จ านวนสมาชิก การมีกิจกรรมการระดมหุ้น เงินออม ทุนหมุนเวียน และการประชุมสมาชิก 
ของกลุ่ม มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความเข้มแข็งของกลุ่ม ผลการศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพท าการเกษตร 
เป็นสมาชิกกลุ่มมาไม่เกิน 5 ปี มีขนาดฟาร์มมากกว่า 20 ตัว เลี้ยงในระบบผสมผสาน เป็นแพะพันธุ์
ลูกผสม ผสม พันธุ์โดยใช้พ่อเลี้ยงปล่อยตามแหล่งธรรมชาติ ไม่ให้อาหารข้น ให้อาหารเสริมแร่ธาตุ 
ฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิเป็นประจ า ขายแพะในรูปแพะเนื้อกับพ่อค้าเร่ ไม่มีการแปรรูป เรื่องที่
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การประชุมกลุ่ม การร่วม
หารือกับสมาชิก และเจ้าหน้าที่ การร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรม
ป้องกันควบคุมโรค จัดกิจกรรมแก้ปัญหากลุ่ม รับความรู้จากการอบรม และร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
โดยพบว่า อาชีพ รูปแบบการเลี้ยงแพะและอายุการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบทบาทของกลุ่มเกษตรกร 
พบว่า กิจกรรมกลุ่มที่เกษตรกรมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การได้รับความสะดวกใน
การติดต่อและมีโอกาส ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ การจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก 
การถ่ายทอดความรู้และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ย งแพะ การให้บริการด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ ด้านการควบคุมป้องกัน โรค และด้านการดูแลสุขภาพแพะ การช่วยเหลือและได้รับ
การยอมรับจากเพ่ือนสมาชิก โดยพบว่า อายุ ศาสนา อาชีพหลัก และประสบการณ์การเลี้ยงแพะของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความพึงพอใจของ เกษตรกร ความคิดเห็นเกษตรกรต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเลี้ยงแพะ 
 พัชราภรณ แกวน้ าใสและพัชนี ขนิษฐวงศ (2553) รายงานการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ 
ของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง พบว่า เกษตรกรมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์บ่อยครั้งที่สุด และ
ส่วนใหญ่รับข่าวสารความรูการเลี้ยงแพะจากสื่อสิ่งพิมพ์ เกษตรกรร้อยละ 76.31 ไมเคยผ่านการ
อบรมและศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงแพะเลย ร้อยละ13.16 เคยรับการอบรมและไปศึกษาดูงานด้าน
การเลี้ยงแพะนานกว่า 1 ปแลว เกษตรกรมีความรูทางด้าน พันธุและการผสมพันธุ การจัดการ การ
สุขาภิบาล การป้องกันโรค และยกเว้นอาหารและการให้อาหาร ยกเว้น ระดับโภชนะ ความต้องการ
อาหารหยาบและอาหารข้นของแพะต่อวัน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะเพียง
บางส่วนหรือไมมีการใช้เทคโนโลยีเลย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ต้องมีการลงทุน เทคโนโลยีที่เกษตรกร
น าไปใช้มากที่สุด ไดแก การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
ปัญหาที่พบในการเลี้ยงแพะ ไดแก่ ปัญหาด้านเงินทุนที่จะขยายหรือปรับปรุงสภาพของโรงเรือน 
ปัญหาขาดแคลนพ่อพันธุ์ ไมทราบแหล่งจ าหน่ายพ่อพันธุ์ที่ดีและโรค ปัญหาขาดแคลนหญ้าในฤดูแลง 
ปัญหาอาหารข้นราคาแพง และปัญหาโรคพยาธิ 
 บุญส่ง และสิริพงศ์. 2555. ศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะและวิถีการตลาดแพะของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเพศชาย   
นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประสบการณ์การเลี้ยง 5.18 ปี วัตถุประสงค์
ขาย การเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายลูกแพะและขุนขาย ส่วนใหญ่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย มีพ้ืนที่เลี้ยงเฉลี่ย 
7.71 ไร่ มีแพะเฉลี่ย 40.71 ตัว อายุการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2.91 ปี รายได้จากการเลี้ยงแพะ
เฉลี่ย 94,217.22 บาท รายได้จากการขายมูลเฉลี่ย 3,858.97 บาท นิยมซื้อขายแพะที่น้ าหนัก 20 -
25 กิโลกรัม ตลาดคือพ่อค้าแพะในอ าเภอและจังหวัด ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ โรคพยาธิ
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และโรคติดต่อ แพะมีราคาถูก ปัญหาจัดอยู่ในระดับปานกลาง ข้อแนะน า คือ ต้องการพ่อพันธุ์
สายเลือดสูง การตรวจโรค การตลาด การจ าหน่าย การมีโรงเชือดและการแปรรูป 
 บุญชู และคณะ (2553) ศึกษาการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดแพะโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน พบว่า  เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 
72.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.9  ประกอบอาชีพหลักภาคการเกษตร ร้อยละ 43.9 
มีรายได้หลัก น้อยกว่า 100,001 บาท/ปี ร้อยละ 63.6 เฉลี่ย 109,701.67 บาท/ปี แรงงานเลี้ยงแพะ
น้อยกว่า 3 คน ร้อยละ 91.8 เฉลี่ย 1.62 คน วัตถุประสงค์การเลี้ยงแพะเพ่ือจ าหน่าย/ประกอบพิธี
ทางศาสนา/บริโภคในครัวเรือน/ต้องการมูลแพะเป็นปุ๋ย ร้อยละ 20.9  เลี้ยงแพะพันธุ์พ้ืนเมือง    
ร้อยละ 57.7  ลักษณะโรงเรือนยกพ้ืนมีร่อง ร้อยละ 63.6 เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 43.2    
ใช้แหล่งอาหารหยาบที่มีตามธรรมชาติ ร้อยละ 53.9  มีการถ่ายพยาธิแพะทุกตัว ร้อยละ 62.0 วิธีการ
จ าหน่ายแพะโดยชั่งน้ าหนัก ร้อยละ 66.9 ผู้ซื้อ/ผู้ขายต่อรองราคากันเอง ร้อยละ 66.1 ราคาแพะที่
จ าหน่าย มากกว่า 100 บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 81.2  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในกลุ่มปัจจัย
ต่างๆ กับเปอร์เซ็นต์การตาย พบว่า อาชีพหลักของผู้เลี้ยงแพะ รายได้หลักของครอบครัว/ปี พันธุ์
ลักษณะโรงเรือน วิธีการเลี้ยง การก าหนดราคา  และวิธีการจ าหน่าย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในกลุ่มปัจจัยต่าง ๆ กับแหล่งจ าหน่ายแพะ
เกษตรกร พบว่า ศาสนา อาชีพหลักของผู้เลี้ยงแพะ จ านวนแรงงานที่ใช้เลี้ยงแพะ  พันธุ์  แหล่ง
อาหารหยาบ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ธนจิตร์ และสุพร (2551) ศึกษาปัจจัยของระบบการเลี้ยงแพะที่มีผลกระทบต่อการจ าหน่าย
แพะของเกษตรกรภาคใต้ตอนบน ระบบการเลี้ยงแพะของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยง
แพะ เพ่ือผลิตลูกขาย ร้อยละ 61.6  เลี้ยงแพะเฉลี่ย 20.24 ตัว  แพะที่เลี้ยงเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ร้อยละ 
51.0 เกษตรกรเลี้ยงแพะแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ร้อยละ 56.8 มีโรงเรือนแยกต่างหาก 
ร้อยละ 98.1 มีการถ่ายพยาธิภายในเท่ากับการถ่ายพยาธิภายนอก ร้อยละ 51.0 ส่วนใหญ่แพะของ
เกษตรกรเคยป่วย ร้อยละ 86.9 รักษาโดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร้อยละ 59.6 โดยแพะส่วนใหญ่
เป็นโรคท้องอืด ร้อยละ 59.5 และใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคแพะร้อยละ 71.6  
 ภมรินทร์ และ กฤษณพร (2550) ศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่
พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.2  เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.4 ปี นับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 90.5 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.6 เลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม 
เกษตรกรที่เลี้ยงแพะ มีอาชีพท าสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 40.0 โดยมีรายได้จาก
การเลี้ยงแพะ เฉลี่ย 18,372.4 บาทต่อปี มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 5.2 ปี ไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมและดูงาน ร้อยละ 53.3 เลี้ยงแพะเฉลี่ย  25.3  ตัว ลักษณะการเลี้ยงแพะเป็นแบบปล่อยให้
หากินเอง ร้อยละ 49.9 พันธุ์แพะที่เลี้ยงเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์ลูกผสม 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาเรื่องสภาพการเลี้ยงแพะและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรใน
เครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  และในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดในการ
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์          

สุราษฎร์ธานีในพ้ืนที่เขต 8  ปี พ.ศ. 2562 จาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง และพัทลุง คือ มีประชากรผู้เลี้ยงแพะจ านวน 6,737 ราย 
โดยสุ่มตัวอย่างไดจ้ านวน 378 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ตามวิธีของ Yamane, 1973  

สูตร    n = N/1+ Ne2 
เมื่อ  n  เปนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
       N  เปนขนาดของประชากร 
       e  เปนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

แทนคาในสูตร 
       n  =  6,737/1+6737 (0.05)2   =  6,737/17.8425 
       n  =  377.58 
เพราะฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เท่ากับ 378 ตัวอย่าง 
                                                                                                       

จังหวัดในพื้นที่เขต 8 จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 
นครศรีธรรมราช 1,568 88 
กระบี่ 1,254 70 
พังงา 513 29 
ภูเก็ต 35 2 
สุราษฎร์ธานี 448 25 
ระนอง 386 22 
ชุมพร 149 8 
ตรัง 880 49 
พัทลุง 1,504 85 
รวม 6,737 378 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instrument) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด (open - 

ended question) และค าถามปลายปิด (closed - ended question) โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน 
ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่าย
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์
สัตว์สุราษฎร์ธานี 

ตอนที่ 3 ความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
การเก็บรวบรวมข้อมูล    

การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 378 ราย จากรายชื่อเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต 8 รวมทั้งหมด 6,737 ราย ท าการออกแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
วิจัย สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยครบถ้วน  หลังจากนั้นท าการนัดหมายกับเกษตรกร           
ผู้เลี้ยงแพะล่วงหน้า  ลงพ้ืนที่พบเกษตรกรโดยตรง (Face to face interview) อธิบายแบบสอบถามให้
เข้าใจ เพ่ือให้เกษตรกรกรอกข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน พร้อมบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
หากมีข้อมูลนอกเหนือไปจากแบบสัมภาษณ์หลักเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัย ด าเนินการเก็บข้อมูลใน
ระยะเวลา 60 วัน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      น าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก ่ค่าพิสัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

     การแปลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ส าหรับการก าหนดค่าคะแนนความ
ต้องการของเกษตรกร ก าหนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้องการมาก ต้องการน้อย และไม่ต้องการ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 3, 2 และ 1 ตามล่าดับ และใช้ค่าเฉลี่ยจัดระดับเป็นช่วงคะแนนเพ่ือแปล
ความหมายระดับความต้องการ (บุญชม, 2532) ดังนี้ค่าเฉลี่ย 2.34-3.00, 1.67-2.33 และ 1.00-
1.66 หมายถึง มีความต้องการมาก มีความต้องการน้อย และไม่มีความต้องการ ตามล าดับ  
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บทที่ 4 

ผลและวิจารณ์ผล  
 

การศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรใน
เครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีครั้งนี้ ได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด จ านวน 378 ราย  และแบ่งข้อมูลเป็น 4 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีในพื้นที่เขต 8 จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร    
ผู้เลี้ยงแพะ  จ านวน 378 ราย  พบว่า เป็นเพศชาย (ร้อยละ 71.16) มากกว่าเพศหญิง  (ร้อยละ 
28.84) เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานของ ยรรยง และคณะ  (2556) ที่รายงานว่าในพ้ืนภาคใต้
ตอนบน มีเพศชาย (ร้อยละ 83.7) ที่เลี้ยงแพะมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 16.3) อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาตัวเลขแล้วพบว่าผู้หญิงจะเข้ามาเลี้ยงแพะมากกว่าในอดีต ทั้งนี้   น่าจะเป็นเพราะการเลี้ยง
แพะเป็นอาชีพที่ท างานอยู่กับบ้านกับครอบครัว  กิจกรรมงานไม่หนักมากนัก  และรายได้อยู่ใน
เกณฑ์ดี ผู้หญิงจึงสามารถเลี้ยงได้ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่า แนวโน้มที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทใน
การท าฟาร์มแพะจะมีทิศทางเพ่ิมข้ึน  
 ส าหรับด้านศาสนา พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายของศูนย์ฯ นับถือศาสนาพุทธ      
( ร้อยละ 78.57) มากกว่านับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 21.43) ใกล้เคียงกับรายงานของ วชิรวิทย์ 
และคณะ (2562) ที่รายงานว่าคนเลี้ยงแพะเนื้อ 85 คน ในจังหวัดชัยนาทนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด    
(ร้อยละ 100) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพพ้ืนที่ในจังหวัดชัยนาทมีคนพื้นเพนับถือเฉพาะศาสนาพุทธมา
เป็นเวลานานแทบทั้งสิ้น ซึ่งต่างจากงานวิจัยส่วนใหญ่ในอดีตที่มักพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อย่างเช่นรายงานของ เพชร  (2558) ที่ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนา
กลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่าเกษตรกรร้อยละ 
94 นับถือศาสนาอิสลามและ นชษร (2555) ที่รายงานคนเลี้ยงแพะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า    
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 100 ทั้งนี้นับเป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบันเกษตรกรที่นับถือศาสนาพุทธ 
ได้หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนที่มากกว่าเกษตรกรที่นับถืออิสลาม อย่างที่
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ปรากฏในรายงานนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านการตลาดแพะมีสภาวะด้านราคาดีและค่อนข้าง
คงที่  ราคาพืชผลเกษตรตกต่ า คนเริ่มนิยมบริโภคแพะมากขึ้น และปริมาณแพะที่ผลิตยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสหรือทางเลือกส าหรับทุกคนทุกเชื้อ
ชาติศาสนาที่สนใจการเลี้ยงแพะจะหันเข้ามาท าอาชีพรองหรืออาชีพเสริมได้ ประกอบกับสัดส่วน
จ านวนของประชากรของชาวไทยพุทธที่มากกว่า ท าให้สัดส่วนที่ดินที่ถือครองที่สามารถท าฟาร์มแพะ
ได้จึงมากกว่าตามไปด้วย ดังนั้นการเลี้ยงแพะในปัจจุบันในกลุ่มชาวไทยพุทธจึงสามารถที่จะขยาย
กิจการท าฟาร์มและสร้างเครือข่ายเพ่ิมขึ้นได้ดีกว่าในอดีต โดยพบว่าในภาคใต้มีสัดส่วนประชากรที่
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ78.53) มากกว่าที่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 24.50) นอกนั้นนับถือ
ศาสนาอ่ืน จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ในอนาคตว่า แนวโน้มการขยายตัวของอาชีพการเลี้ยงแพะ
ในพ้ืนที่เขต 8 ของคนไทยพุทธจะมีมากกว่าคนไทยมุสลิม  
  ในส่วนของอายุเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี ถึงร้อยละ 
51.32 รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 21- 40 ปี ระหว่าง 60 ปีขึ้นไป และอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มีร้อยละ 
30.69 14.55 และ 3.44 ตามล าดับ โดยพบว่าอายุของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีค่าเฉลี่ยเป็น 45.65 ปี 
โดยเกษตรกรมีอายุน้อยที่สุด คือ 18 ปี และอายุสูงสุด คือ 78 ปี จะเห็นว่า อายุที่ปรากฏจากรายงาน
ค่อนข้างมีความผันแปรมาก บ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันการท าฟาร์มเลี้ยงแพะสามารถท าได้ในทุกช่วงอายุ 
ตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชรา นั่นอาจเป็นเพราะเกษตรกรได้มีการน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยใน
การเลี้ยงแพะเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า อายุเฉลี่ยของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต 8 มีอายุ
น้อยลงกว่าที่รายงานโดย บุญส่ง และ สิรพงษ ์(2555) ที่รายงานว่า เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีอายุเฉลี่ย 47.86 ปี ทางหนึ่งที่จะมีความเป็นได้ คือ เกิดการถ่ายโอนกิจการการท า
ฟาร์มแพะจากรุ่นเก่ามาสู่รุ่นใหม่ เช่น พ่อมอบฟาร์มแพะให้ลูกเลี้ยงแทน เป็นต้น ซึ่งพอจะบอก
ทิศทางของระบบการเลี้ยงแพะในอนาคตได้ว่า เกษตรกรจะเป็นคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทใน
ระบบการเลี้ยงแพะของประเทศ สิ่งนี้จะสอดคล้องกับโครงการ Young Smart Farmer ของรัฐบาล
ทีก่ าลังสนับสนุนและด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 ส่วนเรื่องการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
มากที่สุด ร้อยละ 28.31 รองลงมาคือจบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 19.58 ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจาก
งานวิจัยที่ผ่านมา ที่ส่วนใหญ่รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่า คนเลี้ยงแพะส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา แต่สิ่งน่าสนใจไปกว่านั้น คือ คนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีมากถึงร้อยละ 
16.14 ใกล้เคียงกับ นชษร และคณะ (2555) ที่รายงานผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดอยุธยาว่าส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 17.50 สูงกว่าในอดีตที่รายงานโดย ยรรยง และคณะ (2555) ว่า คนจบ
ปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะในภาคใต้ตอนบน มีร้อยละ 13.50 นั่นหมายถึงทิศทางของ
เกษตรกรที่จบระดับบัณฑิตศึกษามาหันมาประกอบอาชีพส่วนตัวในเรื่องการเลี้ยงแพะมีเพ่ิมมากขึ้น 
น่าจะเป็นเพราะคนเหล่านี้คิดว่าโอกาสในการขยายตัวของตลาดแพะยังคงเปิดกว้าง เป็นสัตว์ที่มีราคา
ดีและมีความเสถียรภาพด้านราคา สามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ มีความมั่นคง และมีโอกาสที่จะ
ประสบผลส าเร็จจากธุรกิจการเลี้ยงแพะได้ในอนาคต และหากพิจารณาแล้วอายุกับระดับการศึกษา
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น่าจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่า คนจบระดับปริญญาที่หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ิมขึ้น
จะท าให้ค่าของอายุเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีแนวโน้มลดลง  
 ในด้านอาชีพเกษตรกรรมหลัก พบว่าเกษตรกรที่เลี้ยงแพะควบคู่กับการท าสวนยางพารา 
เป็นอันดับแรกถึงร้อยละ 50.26 รองลงมาคือเลี้ยงแพะควบคู่กับการท าสวนปาล์มน้ ามันร้อยละ 
38.90 และเลี้ยงแพะควบคู่ไปกับการท าสวนผลไม้ร้อยละ 4.23 และเกษตรกรรมอย่างอ่ืน  ๆ เช่น   
ท าสวนผสมผสาน เป็นต้น ร้อยละ 6.61 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับที่ บดี และคณะ (2559) 
รายงานว่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคนเลี้ยงแพะในสวนยางและสวนปาล์มมากถึง 57.00 บ่งชี้ว่า การ
เลี้ยงแพะของเกษตรกรในเครือข่ายของศูนย์ฯในพ้ืนที่เขต 8 ยังคงท าควบคู่ไปกับอาชีพท าสวนที่เป็น
พืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ที่มีอยู่เดิมและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะเป็นอาชีพที่
ก่อให้เกิดรายได้ทั้งสองทาง การท าสวนยังเป็นอาชีพดั้งเดิม ดังนั้นการเลี้ยงแพะและการท าสวน     
จึงเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันได้อย่างลงตัว เช่น การใช้ประโยชน์จากมูลแพะ การใช้ผลพลอยได้จากทาง
ปาล์มน้ ามัน การใช้ประโยชน์จากหญ้าในพื้นท่ีว่างเปล่าระหว่างร่องสวน เป็นต้น  
 เรื่องรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี พบว่า ร้อยละ 58.99 มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 120,000 บาท 
รองลงมามีรายได้ต่อปีระหว่าง 120,001 – 240,000 บาท ร้อยละ 26.46 และมีรายได้ต่อปี มากกว่า 
240,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 14.55 และค่าเฉลี่ยของรายได้เท่ากับ 176,158.73 บาท/ปี ซึ่งใกล้เคียง
กับรายงานของ ยรรยง และคณะ (2555) รายงานรายได้รวมเฉลี่ย(ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร)
ของเกษตรผู้เลี้ยงแพะทางภาคใต้ตอนบนทั้งหมดเป็น 168,081.44 บาท/ปี อนุมานได้ว่า เพ่ิมข้ึนกว่า 
7 ปีก่อน ประมาณ 8,077 บาท/ปี อย่างไรก็ตามค่าครองชีพปัจจุบันก็สูงกว่า 7 ปีก่อนเช่นกัน แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่าใดนัก และอีกข้อมูลพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้น้อย
ที่สุด คือ 96,000 บาท/ปี และเกษตรกรที่มีรายได้มากที่สุด คือ 2,000,000 บาท/ปี ซึ่งมีความผัน
แปรมาก โดยในรายที่มีรายได้ต่ าสุดเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เริ่มหันมาเลี้ยงแพะและมีแพะจ านวน
น้อย รายได้หลักจึงยังคงมาจากท าสวนยางพารา ส าหรับเกษตรกรที่มีรายได้สูงสุด พบว่า เป็น
เกษตรกรที่มีสวนปาล์มน้ ามันมากกว่า 50 ไร่ และเลี้ยงแพะมากกว่า 10 ปี เกษตรกรใช้ระบบการ
ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และยังเป็นเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ทั้งเคยได้รับรางวัลมาแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา 
เกษตรกรให้ข้อมูลเฉพาะรายได้ที่มาจากการเลี้ยงแพะเพียงอย่างเดียวถึง 1,200,000 บาท จึงเป็น
เรื่องที่น่าสนใจและถอดบทเรียนเพ่ือเป็นตัวอย่างและเผยแพร่แนวทางการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิ จใน
อนาคต 
 ส าหรับพื้นที่ถือครองของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 30.16 มีพ้ืนที่ต่ ากว่า 10 ไร่ ซึ่งหาก
พิจารณาแล้ว เกษตรกรกลุ่มนี้อาจมีข้อจ ากัดในการเลี้ยงแพะเรื่องโอกาสในการขยายขนาดฟาร์ม
ขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 49.94 เป็นกลุ่มที่มีพ้ืนที่มากกว่า 10 ไร่ขึ้นไป เป็น
กลุ่มที่จะมีความเป็นไปได้ว่ามีความพร้อมและศักยภาพในการขยายธุรกิจด้านการเลี้ยงแพะได้
มากกว่า และน่าจะเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน
การขยายขนาดฟาร์มในเชิงธุรกิจได้มากกว่า แต่ทั้งนี้ต้องมองปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย   
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 ดังนั้น ในภาพรวมของข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน
กลุ่มเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีที่รายงานในข้างต้น หลายประเด็นที่ค่อนข้าง
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ทั้งเรื่องเพศ ศาสนา อายุ และระดับการศึกษา แต่ในเรื่องอาชีพ 
รายได้ และพ้ืนที่ ยังคงมีลักษณะใกล้เคียงกับเช่นอดีตที่ผ่านมา (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในกลุ่มเครือข่าย
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

N=378 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 269 71.16 
 หญิง 109 28.84 
2. ศาสนา    
 พุทธ 297 78.57 
 อิสลาม 81 21.43 
 อ่ืนๆ 0 0.00 
3. อายุ    
 น้อยกว่า 20 ปี 13 3.44 
 21-40 ปี 116 30.69 
 41-60 ปี 194 51.32 
 มากกว่า 60 ป ี 55 14.55 
4. การศึกษา    
 ไม่ได้รับการศึกษา 37 9.78 
 ประถมศึกษา 74 19.58 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 69 18.25 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 107 28.31 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 30 7.94 
 ปริญญาตร ี 61 16.14 
5. อาชีพเกษตรกรรมหลัก   
 สวนยางพารา 190 50.26 
 สวนปาล์มน้ ามัน 147 38.90 
 สวนผลไม ้ 16 4.23 
 เกษตรกรรมอ่ืน ๆ  25 6.61 
6.รายได้ครัวเรือนต่อป ี   
 น้อยกว่า 120,000 บาท 223 58.99 
 120,001-240,000 บาท 100 26.46 
 มากกว่า 240,000 บาท 55 14.55 
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจ านวน 378 ราย พบว่า เกษตรกรใน
เครือข่ายร้อยละ 65.87 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะน้อยกว่า 5 ปี เป็นไปในทิศทางเดียวกับ    
บดีและคณะ (2559) ที่รายงานประสบการณ์การเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามี
ค่าเฉลี่ย 5.30 ปี ซึ่งประสบการณ์การเลี้ยงแพะของเกษตรกรน่าจะมีความสัมพันธ์กับสถิติผู้เลี้ยงแพะ
ในปัจจุบันที่กรมปศุสัตว์รายงานสถิติว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในแต่ละปีมีทิศทางเพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้
ประสบการณ์การเลี้ยงแพะเฉลี่ยในทิศทางลดลง แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ เกษตรกรที่มีประสบการณ์การ
เลี้ยงมากกว่า 5 ปีขึ้นไป แม้จะมีเพียงร้อยละ 34.13 เกษตรกรในกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจ
ในเรื่องระบบการเลี้ยง การจัดการ และการตลาดแพะดีพอสมควร และน่าจะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่
จะมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงแพะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรเพื่อให้การเลี้ยงแพะเกิดความยั่งยืนและสามารถตั้งเป็นฟาร์มตัวอย่างได้  
 ในเรื่องแรงงาน พบว่า หากไม่ใช่ฟาร์มแพะขนาดใหญ่ที่มีการจ้างคนงานเลี้ยงแพะหลายคน 
(มากกว่า 3 คน) ที่มีเพียงร้อยละ 4.50 ระบบแรงงานส่วนใหญ่น่าจะเป็นแรงงานภายในครอบครัวที่
ช่วยกันเลี้ยงแพะ ปรากฏว่า ในการเลี้ยงแพะร้อยละ 51.59 ใช้จ านวนแรงงาน 2 คน ร้อยละ 35.98 
ใช้จ านวนแรงงานเพียง 1 คน และร้อยละ 7.93 ใช้จ านวนแรงงาน 3 คน  
 ส าหรับขนาดของฝูง มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน พบว่าร้อยละ 32.80 เลี้ยงแพะไม่เกิน 20 
ตัว ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากเกษตรกรในเครือข่ายเป็นเกษตรกรรายใหม่ ที่ เ พ่ิงเริ่มเลี้ยงและมี
ประสบการณ์น้อย ก าลังการผลิตน้อย หากเป็นเกษตรกรรายเดิมอาจเป็นเพราะอายุเกษตรกร 
จ านวนแรงงานหรือพ้ืนที่เป็นข้อจ ากัด ส่วนร้อยละ 35.45 เลี้ยงแพะระหว่าง 21 – 40 ตัว และ    
ร้อยละ 31.75 เลี้ยงแพะมากกว่า 40 ตัว หากพิจารณาขนาดฟาร์มที่เลี้ยงต่ ากว่า 40 ตัว มีมากถึง
ร้อยละ 68.25 ซึ่งไม่ใช่ขนาดฟาร์มแพะที่ใหญ่ สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่าก าลังการผลิตแพะในพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์ฯ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น การเร่งพัฒนาฐานพ่อแม่
พันธุ์แพะ และการกระจายพ่อแม่พันธุ์ในพ้ืนที่เขต 8 จึงยังคงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ที่ต้องเพ่ิมจ านวนแพะเพ่ือการผลิตพ่อแม่พันธุ์เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรทั้งในและนอกเครือข่ายที่มีความพร้อมในอนาคต  
 ส่วนสายพันธุ์แพะ ที่เลี้ยงกันมากที่สุดของเกษตรกร คือ แพะเนื้อลูกผสม ร้อยละ 38.36 
รองลงมาเป็นสายพันธุ์บอร์ ร้อยละ 29.10 เนื่องจากเป็นแพะเนื้อที่มีการเจริญเติบโตดี ภายใต้การ
จัดการที่ดี และร้อยละ 16.14 เป็นสายพันธุ์แองโกลนูเบียน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในอดีต 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
7. พ้ืนท่ีถือครอง   
 ต่ ากว่า 5 ไร่ 114 30.16 
 6-10 ไร่ 79 20.90 
 11-15 ไร่ 62 16.40 
 16-20 ไร่ 39 10.32 
 มากกว่า 20 ไร่ 84 22.22 
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อย่างไรก็ตามในเรื่องพันธุกรรมหรือระดับสายเลือดที่แท้จริงยังคงไม่ชัดเจน เกษตรกรน่าจะตอบใน
ภาพรวมของฝูงโดยดูจากลักษณะปรากฏ (Genotype) เพราะส่วนใหญ่แพะที่เลี้ยงในปัจจุบันน่าจะ
เป็นลูกผสมแทบทั้งสิ้น ส าหรับแพะพ้ืนเมืองมีเพียงร้อยละ 16.40 อนุมานได้ว่า ความต้องการของ
ตลาดก็ยังคงมีอยู่ ราคาดีมาก โดยในพ้ืนที่เขต 8 พบว่า มีราคาตั้งแต่ 160 -180 บาท/กิโลกรัมของ
แพะมีชีวิต ทั้งยังเป็นแพะที่เลี้ยงง่ายภายใต้การจัดการที่ไม่ยุ่งยากนัก แม้จะเติบโตช้าก็ตาม รวมถึง
กรมปศุสัตว์ก าลังพัฒนาศักยภาพและอนุรักษ์พันธุกรรมแพะพ้ืนเมืองในภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
อาทิ แพะด าวังคีรี เป็นต้น  เกษตรกรบางกลุ่มจึงยังคงมีการเลี้ยงแพะพ้ืนเมืองกันอยู่พอสมควร 
 ส าหรับรูปแบบการเลี้ยง ที่เกษตรกรนิยม คือ แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย (Semi-intensive)     
ร้อยละ 71.69 เกษตรกรมักนิยมปล่อยในช่วงบ่าย 2-3 ชั่วโมงเพ่ือให้แพะหากินเอง มีรายงานของ
สาธิต (2551) สรุปว่าการเลี้ยงรูปแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ท าให้แพะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบการการเลี้ยงแบบขังคอกยืนโรงอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 เนื่องจากแพะไม่เครียดจนเกินไป
ในสภาพยืนโรงหรือขังคอก และแพะสามารถเลือกกินหาอาหารที่ชอบในแปลงหญ้าได้ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ส่วนการขังคอกยืนโรงร้อยละ 25.68 เกษตรกรอาจมีพ้ืนที่จ ากัด ไม่มีเวลาดูแล และคิดว่า
สามารถป้องกันโรคพยาธิเข้าสู่ตัวแพะได้ในระดับหนึ่ง และการเลี้ยงแบบปล่อยเพียงร้อยละ 6.61 
น่าจะเป็นเกษตรกรกลุ่มที่เลี้ยงแพะพ้ืนเมืองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความทนทานต่อโรคและ
สภาพแวดล้อมได้ดี 
 ส าหรับอาหารข้นหลัก ที่เกษตรกรใช้เลี้ยงแพะ พบว่า นิยมใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 
คือ กากปาล์มโรงงาน ร้อยละ 33.60 รองลงมา คือ ซื้ออาหารส าเร็จรูปมาใช้ ร้อยละ 31.75       ผสม
อาหารเองร้อยละ 26.98 และอาหารข้นอ่ืน ๆ ร้อยละ 4.50 เช่น กากถั่วเหลือง กากน้ าเต้าหู้   ผิวถั่ว
เหลือง เป็นต้น และไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงมีเพียงร้อยละ 3.17 หากมองในเชิงลึกจะพบว่า กลุ่มท่ี
ผสมอาหารข้นเอง จะมีส่วนผสมหลักของกากปาล์มแทบทุกราย ดังนั้นพอสรุปได้ว่า เกษตรกรใน
พ้ืนที่เขต 8 จะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์หลัก คือ กากปาล์มโรงงาน เนื่องจากมีมากในพ้ืนที่และราคาไม่
แพงมากนัก ราคาโดยประมาณอยู่ที่กิโลกรัมละ 9 บาท ซึ่งเกษตรกรพอรับได้ แต่จากรายงานนี้ก็มี
จ านวนไม่น้อยที่ซื้ออาหารส าเร็จรูป แม้จะสะดวก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ราคาค่อนข้างแพง 
ดังนั้น การพัฒนาด้านอาหารแพะที่สามารถลดต้นทุน ได้โภชนาการครบถ้วน และความสะดวกใน
การให้อาหาร เช่น การท าอาหารครบส่วน (TMR) ในแพะ การจัดตั้ง Feed center เป็นต้น อาจต้อง
น าเทคโนโลยีเข้ามาจัดการในพ้ืนที่ในกลุ่มที่มีศักยภาพเพียงพอ  
 ในส่วนของพืชอาหารสัตว์ ที่นิยมปลูกเพ่ือเป็นอาหารหยาบให้แพะ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
44.97 ปลูกเนเปียร์มากที่สุด รองลงมาเป็นหญ้าพ้ืนเมือง พืชอาหารสัตว์ชนิดอ่ืน และหญ้าแพงโกล่า 
ร้อยละ 29.63 18.78 และ 3.97 ตามล าดับ หญ้าเนเปียร์ให้ผลผลิตต่อไร่สูง (4-5 ตัน/ไร่/รอบการตัด) 
ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายปี เหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ากัด ได้รับการส่งเสริมจาก    
กรมปศุสัตว์ จึงเป็นที่นิยมปลูกกันมาก ประมาณการว่า การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จ านวน     
1 ไร่ สามารถเลี้ยงแพะได้ 30 ตัว รองลงมาเป็นหญ้าพ้ืนเมืองที่ขึ้นเองตามธรรมชาติระหว่างสวนยาง 
สวนปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้หรือตามข้างถนน เช่น หญ้ามาเลย์ เป็นต้น และมีรูปแบบการเลี้ยงแพะ
เป็นแบบปล่อยหรือกึ่งขังกึ่งปล่อย ถัดมาคือพืชอาหารสัตว์ชนิดอ่ืน ส่วนใหญ่เป็นกระถินที่นิยมน ามา
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ให้แพะกิน เนื่องจากมีโปรตีนค่อนข้างสูง (โปรตีนร้อยละ 21 ในสภาพวัตถุแห้ง) สารมิโมซินไม่มีผล
ต่อตัวแพะ และหาง่ายโดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ไหล่ทางข้างถนน เป็นต้น อนึ่ง  แม้กระถินจะ
นิยมน ามาให้แพะกิน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรในพ้ืนที่เขต 8 ไม่นิยมปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์กันอย่าง
จริงจัง สุดท้ายกลุ่มเกษตรกรส่วนน้อยที่ปลูกหญ้าแพงโกลาเพ่ือเลี้ยงแพะ น่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์การเลี้ยงแพะมานานและมีความเข้าใจพืชอาหารสัตว์มากพอสมควร เพราะหญ้า      
แพงโกล่าสามารถใช้ในสภาพสดและเหมาะส าหรับท าเป็นหญ้าแห้งคุณภาพดีเก็บไว้ได้  
 รูปแบบการให้อาหารหยาบ พบว่า ร้อยละ 88.89 ให้แพะกินอาหารหยาบในสภาพสด 
รองลงมาร้อยละ 7.94 ให้ในรูปอาหารหยาบหมักและร้อยละ 3.17 ให้ในรูปอาหารหยาบแห้ง ดังนั้น
การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในการเลี้ยงแพะยังเป็นสิ่งจ าเป็นเสมอ โดยต้องค านึงถึงขนาด
พ้ืนที่ ลักษณะดิน การจัดการของเกษตรกร แรงงาน ต้นทุน พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รูปแบบการ
เลี้ยง เหล่านี้เป็นต้น เพ่ือให้การเลี้ยงแพะของเกษตรกรในพ้ืนที่มีอาหารเพียงพอตลอดทั้งปีและเกิด
ผลสัมฤทธิ์มากที่สุด  
 ปริมาณแพะที่จ าหน่าย เมื่อปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 36.77 จ าหน่ายแพะน้อย
กว่า 10 ตัว ถัดมาเป็นการจ าหน่ายได้ 11-20 ตัว 21-30 ตัว และ มากกว่า 30 ตัว ร้อยละ 29.86 
28.57 และ 12.70 ตามล าดับ จากข้อมูลนี้ยิ่งสนับสนุนว่า ก าลังการผลิตแพะในพ้ืนที่เขต 8 ยังไม่
เพียงพอ น้ าหนักตัวแพะที่ขายในปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.97 ขายแพะในช่วงน้ าหนัก 
21–30 กิโลกรัม มากที่สุด ซึ่งเป็นขนาดตามความต้องการของตลาดในท้องถิ่น ส่วนใหญ่น่าเป็นกลุ่ม
แพะที่ซื้อขายเพ่ือการบริโภค ทั้งนี้ผู้ซื้อเลี้ยงไม่นานก็สามารถขายได้ ผู้ขายก็พอที่จะมีก าลังซื้อและได้
ปริมาณเนื้อเพียงพอเพ่ือการบริโภคภายในครอบครัว รองลงมาร้อยละ 25.13 ขายแพะที่มีน้ าหนัก
น้อยกว่า 20 กิโลกรัม เป็นแพะที่มีขนาดเล็ก ซึ่งกลุ่มนี้น่าเป็นเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์การเลี้ยงเพ่ือ
ขายลูกแพะหย่านม เป็นกลุ่มที่มีการจองลูกในท้อง บางครั้งมัดจ าเงินล่วงหน้า เมื่อลูกแพะคลอด 
เกษตรกรจะเลี้ยงไป 3 เดือน เมื่อครบหย่านม ก็จะท าการขายตามข้อตกลง และมีความเป็นไปได้ว่า
กลุ่มนี้ น่าจะมีผู้เลี้ยงสายพันธุ์แท้หรือสายเลือดสูงอยู่หลายราย จึงเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาเป็น 
Breeder ได้ในอนาคต และเกษตรกรร้อยละ 22.49 ขายแพะที่มีน้ าหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม ซึ่ง
เป็นแพะขนาดปานกลางไปจนถึงใหญ่ หากไม่ใช่วัตถุประสงค์จ าหน่ายแพะเพ่ือพิธีกรรมทางศาสนาที่
ต้องใช้แพะอายุ 1 ปีขึ้นไปแล้ว กลุ่มนี้จะเป็นการจ าหน่ายแพะเพ่ือการบริโภคในอนาคตที่คาดว่าจะมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสายพันธุ์ที่น ามาเป็นพ่อพันธุ์แพะเนื้อในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ โตไว อีกทั้ง
ความต้องการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคแพะเริ่มเปลี่ยนไป คนเริ่มหันมากินแพะลูกผสมมากขึ้น 
และกลุ่มที่จ าหน่ายแพะทุกขนาดหรือทุกน้ าหนักมีเพียงร้อยละ 7.40   
 ด้านราคาแพะ ในปีที่ผ่านมา โดยพบว่า ร้อยละ 36.77 ขายแพะในราคาช่วง 120-140 บาท 
มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 29.10 ขายแพะในช่วง 141-160 บาท ถัดไป ร้อยละ 17.20 ขายแพะใน
ราคา 160 บาทขึ้นไป และกลุ่มที่น้อยที่สุด ร้อยละ 16.93 ขายแพะในราคา 100 -120 บาท จึงเห็น
ได้ว่าในพ้ืนที่เขต 8 มีราคาค่อนข้างดีมาก เนื่องจากเป็นแหล่งบริโภคเนื้อแพะ โดยเฉพาะในจังหวัด
กระบี่และจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ จึงเป็นแรงจูงใจให้คนหันมาเลี้ยงแพะเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม หาก
ราคาแพะมีชีวิตสูงเกินไป  อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเนื้อแพะลดลง 
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   ส าหรับรายได้จากการจ าหน่ายแพะ ในปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 57.14 มีรายได้มากกว่า 
100,000 บาทต่อปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยรายได้ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 84,722.22 บาท (ค่าพิสัย 25,000 
– 1,200,000 บาท) สูงกว่ารายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ ยรรยง และคณะ (2556) ท าการศึกษา
ในปี  2556  ที่มีรายได้เท่ากับ  63,572.22 บาท  ซึ่งอาจจะประมาณได้ว่ารายได้จากการเลี้ยงแพะ
ของเกษตรกรในพื้นที่เขต  8  เพ่ิมมากข้ึนพอสมควร  แต่ยังคงเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริมอยู่  
 แหล่งทุนหลักที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ ร้อยละ 85.17 ใช้เงินทุนส่วนตัว และ ร้อยละ 12.97    
ใช้วิธีกู้เงินมาลงทุน และร้อยละ 1.32 ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการ อาทิ โครงการ 
9101 ตามรอยพ่อ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์              
สุราษฎร์ธาน ี

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ประสบการณ์    
 น้อยกว่า 5 ปี 249 65.87 
 5-10 ปี 90 23.81 
 มากกว่า 10 ปี 39 10.32 
2. จ านวนแรงงาน    
 1 คน 136 35.98 
 2 คน 195 51.59 
 3 คน 30 7.93 
 มากกว่า 3 คน 17 4.50 
3. ขนาดฝูง    
 น้อยกว่า 20 ตัว 124 32.80 
 21-40 ตัว 134 35.45 
 มากกว่า 40 ตัว 120 31.75 
4. สายพันธุ์หลักท่ีเลี้ยงในฟาร์ม    
 บอร ์ 110 29.10 
 แองโกลนูเบียน 61 16.14 
 พ้ืนเมือง 62 16.40 
 ลูกผสม 145 38.36 
5. รูปแบบการเลี้ยง    
 แบบปล่อย 25 6.61 
  แบบกึ่งขังก่ึงปล่อย 271 71.69 
  แบบขังคอก/ยืนโรง 82 21.70 
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รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
6. อาหารข้นที่ใช้เป็นหลัก       
 ไม่ใช้อาหารข้น 12 3.17 
  กากปาล์มโรงงาน 127 33.60 
  อาหารส าเร็จรูป 120 31.75 
  อาหารข้นผสมเอง 102 26.98 
 อาหารข้นประเภทอ่ืนๆ   17 4.50 
7. พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นหลัก     
  หญ้าเนเปียร์ 170 44.97 
  หญ้าแพงโกลา 15 3.97 
  หญ้าพื้นเมือง/หญ้าตามธรรมชาติ 112 29.63 
 พืชอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ 71 18.78 
8. รูปแบบการให้อาหารหยาบ    
 อาหารหยาบสด 336 88.89 
 อาหารหยาบแห้ง 12 3.17 
 อาหารหยาบหมัก 30 7.94 
9. ปริมาณแพะท่ีจ าหน่าย    
  น้อยกว่า 10 ตัว 139 36.77 
  11-20 ตัว 83 29.86 
  21-30 ตัว 108 28.57 
 มากกว่า 30 ตัว 48 12.70 
10.น้ าหนักแพะที่จ าหน่าย     
  ต่ ากว่า 20 กิโลกรัม 95 25.13 
  น้ าหนัก 21-30 กิโลกรัม 170 44.97 
  มากกว่า 30 กิโลกรัม 85 22.49 
  จ าหน่ายทุกขนาด/น้ าหนัก 28 7.40 
11.ราคาจ าหน่ายแพะ     
  100-120 บาท 64 16.93 
  121-140 บาท 139 36.77 
 141-160 บาท 110 29.10 
 มากกว่า 160 บาท 65 17.20 
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 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่าย
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  จ านวน 378 ราย 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจโดยใช้สายพันธุ์หลักภายในฟาร์ม คือ 
พันธุ์ลูกผสม (2.61±0.48) รองลงมา คือ พันธุ์บอร์ (2.45±0.56) และพันธุ์พ้ืนเมืองมีจ านวนความ
ต้องการน้อยที่สุด แต่ก็ยังคงมีบางรายที่มีความต้องการเลี้ยงในเชิงธุรกิจ  ความต้องการปรับปรุงพันธุ์
แพะในฟาร์มนิยมใช้พ่อแม่พันธุ์ (2.48±0.58) และการผสมเทียม (2.34±0.65) เป็นส่วนใหญ่       
การย้ายฝากตัวอ่อนในการปรับปรุงพันธุ์ยังคงมีความต้องการน้อย ส าหรับความต้องการใช้เทคโนโลยี
ในการเลี้ยงแพะ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการมากในทุก  ๆ ด้าน ทั้งการปรับปรุงพันธุ์  
(2.51±0.49)  การผลิตอาหารข้น/อาหารหยาบ(2.64±0.45) การจัดการฟาร์ม (2.46±0.51)และการ
ป้องกันและรักษาโรค(2.65±0.42) ด้านความต้องการใช้อาหารแพะ เกษตรกรยังคงนิยมการใช้
อาหารแบบแยกส่วน คือ อาหารข้น และอาหารหยาบ ในระดับมาก คือ 2.41±0.61 และ 2.38±0.55 
ตามล าดับ การผสมอาหารแบบครบส่วน (TMR) เกษตรกรมีความต้องการใช้ในระดับปานกลาง คือ 
2.12±0.72 ด้านจัดการฟาร์มแพะพบว่า ความต้องการทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งการขยาย/
เพ่ิมจ านวนโรงเรือน (1.82±0.65) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ (2.00±0.62) และการจัดการมูล 
ขยะ และสิ่งแวดล้อม (1.77±0.64) ภายในฟาร์ม ด้านการป้องกันและรักษาโรค พบว่า ความต้องการ
เรื่องการท าวัคซีน (2.72±0.49) การใช้สมุนไพรป้องกันโรค (2.46±0.58) การรักษาโรคเบื้องต้น
(2.37±0.56)  และการมีเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ในพ้ืนที่ (2.45±0.52) อยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่อง
มาตรฐานฟาร์มอยู่ในระดับปานกลาง (2.22±0.64) ความต้องการด้านตลาดในการซื้อขายแพะ
เกษตรกรยังคงเน้นภายในประเทศในระดับมาก (2.89±0.34) และตลาดต่างประเทศในระดับ     
ปานกลาง (2.01±0.67) ส าหรับความต้องการแหล่งเงินทุนเพ่ือการขยายกิจการพบว่า เกษตรกรให้
ความสนใจในระดับ    ปานกลาง โดยมีระดับความต้องการแหล่งทุนจากธนาคาร กองทุนหมู่บ้าน 
และโครงการของรัฐบาลเป็น 2.23±0.64 1.99±0.80 และ 1.65±0.76 ตามล าดับ ด้านความต้องการ
การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เกษตรกรจะให้ความส าคัญในเรื่องกิจกรรมการประกวดแพะและ

ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

12. รายได้จากการจ าหน่ายแพะ    
 50,001-100,000 บาท 85 22.49 
 100,001-150,000 บาท 112 29.63 
 150,001-200,000 บาท 76 20.10 
 200,001 บาท ขึ้นไป 28 7.41 
13. แหล่งทุน    
 เงินทุนส่วนตัว 324 85.71 
 กู้ธนาคาร 34 9.00 
 เงินกองทุนหมู่บ้าน 15 3.97 
 ทุนโครงการอ่ืน ๆ ของรัฐบาล 5 1.32 
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การศึกษาดูงานในระดับมาก คือ 2.52±0.54 และ 2.44±0.55 ตามล าดับ ส่วนการอบรมหรือให้
ค าแนะน าอยู่ในระดับปานกลาง 2.15±0.59 และความต้องการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ พบว่า สิ่งที่
เกษตรกรต้องการสนับสนุนในระดับมาก ประกอบด้วย อันดับแรก คือ พันธุ์แพะ 2.76±0.37 
รองลงมาเป็นวัคซีนและเวชภัณฑ์ยา 2.62±0.53 และเป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีในการเลี้ยง
แพะ 2.45±0.57 ส่วนความต้องการเสบียงสัตว์ส ารอง คือ 2.30±0.60 อยู่ในระดับปานกลาง       (ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 สภาพความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 

ความต้องการ ค่าเฉลี่ย  S.D. ระดับความต้องการ อันดับ 
1. สายพันธ์ุหลักในฟาร์ม      

- แองโกลนูเบียน 2.14 0.72 ปานกลาง 4 
- บอร์ 2.45 0.56 มาก 2 
- พื้นเมือง 1.31 0.65 น้อย 5 
- คาลาฮารี เรด 2.27 0.64 ปากกลาง 3 
- เนื้อลูกผสม 2.61 0.48 มาก 1 

2. วิธีการปรับปรุงพันธุ ์     
- พ่อแม่พันธ์ุ 2.48 0.58 มาก  1 
- การผสมเทียม 2.34 0.65 มาก 2 
- การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ 1.42 0.64 น้อย 3 

3. การใช้เทคโนโลยดี้านต่างๆ     
- การปรับปรุงพันธุ์ 2.51 0.49 มาก 3 
- การผลิตอาหารข้น/อาหารหยาบ 2.64 0.44 มาก 2 
- การจัดการฟาร์ม 2.46 0.51 มาก 4 
- การป้องกันและการรักษาโรค 2.65 0.42 มาก 1 

4. ด้านการใช้อาหารแพะ     
- ใช้อาหารข้น 2.41 0.61 มาก 1 
- ใช้อาหารหยาบ 2.38 0.55 มาก 2 
- ใช้อาหารผสมครบส่วน (TMR) 2.12 0.72 ปานกลาง 3 

5. ด้านการจัดการฟารม์     
- ขยาย/เพิม่จ านวนโรงเรือน 1.82 0.65 ปานกลาง 2 
- เพิ่มพื้นท่ีแปลงพืชอาหารสตัว ์ 2.00 0.62 ปานกลาง 1 
- การจัดการมูล ขยะและสิ่งแวดล้อม 1.77 0.64 ปานกลาง 3 

 6. การป้องกันโรคและการรักษา     
- การท าวัคซีนในแพะ 2.72 0.49 มาก 1 
- การใช้สุมนไพรป้องกันโรค 2.46 0.58 มาก 2 
- การรักษาเบื้องต้นด้วยตนเอง 2.37 0.56 มาก 4 
- เจ้าหน้าท่ี/นายสตัวแพทย์ในพ้ืนท่ี 2.45 0.52 มาก 3 
- มาตรฐานฟาร์ม 2.29 0.64 ปานกลาง 5 
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ความต้องการ ค่าเฉลี่ย  S.D. ระดับความต้องการ อันดับ 
7. การตลาด 

- ตลาดภายในประเทศ 2.89 0.34 มาก 
1 

- ตลาดต่างประเทศ 2.01 0.67 ปานกลาง 2 
8. แหล่งเงินทุน     

- ธนาคาร 2.23 0.64 ปานกลาง 1 
- กองทุนหมู่บ้าน 1.99 0.80 ปานกลาง 2 
- โครงการของรัฐ 1.65 0.76 ปานกลาง 3 

9. ด้านการส่งเสรมิด้านการเลีย้งแพะ     
- การอบรม 2.15 0.59 ปานกลาง 3 
- การศึกษาดูงาน 2.44 0.55 มาก 2 
- กิจกรรมการประกวดแพะ 2.52 0.54 มาก 1 

10. ด้านการสนับสนุนจากกรมปศสุัตว ์     
- พันธุ์สัตว ์ 2.76 0.37 มาก 1 
- เครื่องมือ/อุปกรณ/์เทคโนโลย ี 2.45 0.57 มาก 3 
- เสบียงสตัว์ส ารอง 2.30 0.60 ปานกลาง 4 
- วัคซีนและเวชภณัฑย์า 2.62 0.53 มาก 2 

 
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเครือข่ายศูนย์วิจัย

และบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 378 ราย มีเพียง 43 ราย
หรือร้อยละ 11.11 ไม่มีปัญหาในการเลี้ยงแพะ และมีเกษตรกรมากถึง 336 ราย หรือ ร้อยละ 88.89   มี
ปัญหาในการเลี้ยงแพะจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งปัญหาที่พบมากเป็น
ล าดับแรก คือ การขาดแคลนแม่พันธุ์ ถึงร้อยละ 12.84 แสดงว่า ในพ้ืนที่มีการผลิตแม่พันธุ์ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของเกษตรกรในการขยายขนาดของฝูงและเพ่ิมก าลังการผลิตภายในฟาร์มตนเองให้
มากขึ้น รองลงมา คือ การขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ยา ที่มีร้อยละ 11.93 ทั้งนี้น่าจะเป็นปัญหาในรอบ 1-
2 ปีที่ผ่านมา เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่ โดยเฉพาะโค จึงท าให้เกษตรกรหันมาสนใจเรื่อง
สุขภาพสัตว์และมีปัญหาการหาซื้อและขอรับบริการในช่วงที่ผ่านมา ถัดมาร้อยละ 11.85 และ 11.56   
ที่มีปัญหาเรื่องขาดการปรับปรุงพันธุ์และขาดแคลนพ่อพันธุ์ ตามล าดับ หรือในภาพรวม ร้อยละ 23.48 
ที่เกษตรกรประสบปัญหาด้านการพัฒนาสายพันธุ์ภายในฟาร์ม   

ทั้ งนี้ ศูนย์ วิ จั ยบ ารุ งพันธุ์ สั ตว์สุ ราษฎร์ธานี ได้ ร่ วมกับศูนย์วิ จั ยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานีปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์แพะอย่างจริงจังมากว่า 10 ปี ทั้งการ
ผสมเทียมแพะ การสร้างฝูงพ่อแม่พันธุ์ และการสร้างพันธุ์แพะแดงสุราษฎร์ฯ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดด้านเจ้าหน้าที่และงบประมาณ จึงค่อนข้างล่าช้าเมื่อ
เทียบกับการขยายตัวของอาชีพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ ร้อยละ 11.36 มีปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์/
อาหารข้นมีราคาแพง เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนที่สูงในการผลิต ประกอบกับร้อยละ 10.37 ที่เกษตรกรไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้   ซึ่งสองสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคในการขยายก าลังการผลิตในฟาร์ม ดังนั้น
รัฐบาลจะต้องมีโครงการที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเข้าถึงแหล่งทุนที่มี
ดอกเบี้ยต่ าได้ง่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารสัตว์จะต้องเข้าไปส่งเสริมด้านอาหารแพะ และ               
น าเทคโนโลยีการผลิตอาหารแพะที่โภชนาการครบถ้วนและมีต้นทุนต่ ามาบริการในพ้ืนที่ เช่น การใช้
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เครื่องผสมอาหาร TMR ในการผลิตอาหารครบส่วนส าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะที่ต้องการ เป็นต้น เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตสัตว์ ร้อยละ 60-70 คือ ด้านอาหารและการให้อาหาร ทั้งนี้น่าจะสอดคล้องกับ ร้อยละ 
7.20 คือเกษตรกรขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะ 

จากที่กล่าวมาเป็นปัญหาส าคัญๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ พอสรุปได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆ คือ
เกษตรกรต้องการแพะพันธุ์ดี และต้องการขยายฟาร์ม แต่ไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบการผลิต และ
ปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาแรงงาน เพียงร้อยละ 1.11 เท่านั้น นอกจากนี้จากข้อเสนอแนะ     ส่วน
ใหญ่ พบว่ามี 2 ประเด็น ได้แก่ เกษตรกรต้องการให้มีการผสมเทียมแพะและหาวิธีการลดต้นทุน
ค่าอาหารข้นมากที่สุด (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4) 
ตารางท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร 

รายการปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 42 11.11 
มี  โดยมีหลายปัจจัยดังนี้ * 336 88.89 
   1. ขาดแคลนพ่อพันธุ์ 281 11.56 
   2. ขาดแคลนแม่พันธุ์ 312 12.84 
   3. ขาดการปรับปรุงสายพันธุ์ เช่น การผสมเทียม เป็นต้น 288 11.85 
   4. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์/อาหารข้นมีราคาแพง 276 11.36 
   5. ขาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 84 3.46 
   6. พืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี 158 6.50 
   7. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ 175 7.20 
   8. ขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ยา 290 11.93 
   9. ขาดองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี และด้านการอบรมแพะ 133 5.47 
   10. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 37 1.52 
   11. ปัญหาด้านพ่อค้ารับซื้อ/ราคาไม่เป็นธรรม 89 3.66 
   12. ไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 28 1.15 
   13. ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 252 10.37 
   14. ขาดแรงงาน 27 1.11 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
   ผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่าย
ศูนย์วิจัยบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีในพื้นที่เขต 8 รวม 9 จังหวัด สรุปผลได้ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 
71.16 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ อายุเฉลี่ย 45.65 ปี (พิสัย 18-78 ปี) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 28.31 มีอาชีพการท าสวนยางพารา ร้อยละ 50.26  ซึ่งเป็น           พืชเศรษฐกิจ
หลัก มีรายได้เฉลี่ย 176,158.73 บาท/ปี (ค่าพิสัย 96,000-2,000,000 บาท/ปี) พ้ืนที่ถือครอง
มากกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 22.22 โดยมีแนวโน้มว่าเกษตรกรที่เป็นเพศหญิง เกษตรกรที่นับถือศาสนา
พุทธ และเกษตรกรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทิศทางเพ่ิมขึ้น แต่แนวโน้มอายุคนเลี้ยงแพะมี
ทิศทางลดลง โดยยังคงเลี้ยงแพะควบคู่ไปกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่  
 ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 1-5 ปีร้อยละ 65.87 
ใช้แรงงาน 2 คนร้อยละ 51.59 มีแพะระหว่าง 21 – 40 ตัวร้อยละ 35.45 สายพันธุ์หลักเป็นแพะ
ลูกผสมร้อยละ 38.36 เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 71.69 ใช้กากปาล์มเป็นอาหารข้นร้อยละ 
33.60 อาหารหยาบใช้หญ้าเนเปียร์ ร้อยละ 44.97 ใช้อาหารในสภาพสดร้อยละ 88.89 น้ าหนักแพะ
ที่จ าหน่ายระหว่าง 21 – 30 กิโลกรัมร้อยละ 44.97 ราคาที่จ าหน่ายได้ระหว่าง 141 – 160 บาท 
ร้อยละ 29.10 มีรายได้จากการเลี้ยงแพะ 84,722.22 บาท (พิสัย 25,000 – 1,200,000 บาท) และ
ใช้ทุนตนเองในการท าฟาร์มร้อยละ 85.71 ซึ่งประสบการณ์เลี้ยงแพะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมี
เกษตรกรรายใหม่เพ่ิมขึ้น แต่ยังคงใช้แรงงานภายในครัวเรือน ขนาดฝูงมีขนาดปานกลาง นิยมใช้
รูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ใช้กากปาล์มและหญ้าเนเปียร์เป็นอาหารในการเลี้ยงแพะเป็น
ส่วนใหญ่ น้ าหนักแพะมีชีวิตที่จ าหน่ายยังเป็นน้ าหนักท่ีคนนิยมใช้บริโภค แต่มีแนวโน้มที่เกษตรกรจะ
จ าหน่ายแพะขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักตัวมากเพ่ิมขึ้น ปีที่ผ่านมาราคาแพะมีชีวิตในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก รายได้จากการเลี้ยงแพะมีทิศทางดีขึ้นเล็กน้อย และยังคงใช้เงินส่วนตัวในการท าฟาร์มแพะของ
ตนเอง 
 ตอนที่ 3 ความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร จ านวน 10 ประเด็น สรุปว่า 
ค่าเฉลี่ยความต้องการเลี้ยงแพะลูกผสม 2.61 ความต้องการใช้พ่อพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ 2.48 
ความต้องการการใช้เทคโนโลยีด้านการป้องกันและรักษาโรค 2.65 ความต้องการการใช้อาหารข้น 
2.41 ความต้องการกท าวัคซีนในแพะ 2.72 ความต้องการจ าหน่ายในประเทศ 2.89 ความต้องการ
การส่งเสริมการประกวดแพะ 2.52 และความต้องการสนับสนุนพันธุ์แพะจากกรมปศุสัตว์ 2.76      
มีความต้องการอยู่ในระดับมากและเป็นความต้องการล าดับแรก และความต้องการแหล่งทุนจาก
ธนาคารและความต้องการเพ่ิมพ้ืนที่แปลงพ้ืนอาหารสัตว์ เป็นความต้องการล าดับแรกแต่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งความต้องการของเกษตรกรยังคงมีลักษณะพ้ืนฐานในระบบการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสาย
พันธุ์ อาหาร การจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยี โรคและการสุขาภิบาล และการตลาด 
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 ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่ส าคัญ  ได้แก่  ขาดแคลน    
แม่พันธุ์ ร้อยละ 12.84 ขาดแคลนเวชภัณฑ์ยา ร้อยละ 11.93 ขาดการปรับปรุงพันธุ์ ร้อยละ 11.85 
ขาดแคลนพ่อพันธุ์ ร้อยละ 11.56 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นด้านการขยายพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์
แพะในฟาร์มของเกษตรกร 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พบว่าความต้องการการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจยังคงต้องอาศัยปัจจัยการผลิตสัตว์
พ้ืนฐาน ได้แก่ พันธุ์ อาหาร การจัดการฟาร์ม และสุขาภิบาล และปัจจัยด้านการตลาด แต่ทิศทาง
การเลี้ยงแพะของเกษตรกรค่อนข้างเปลี่ยนแปลงจากในอดีตไปพอสมควร เกษตรกรมีความรู้มากขึ้น 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ต้องการขยายขนาดฝูงและมีกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ตลอดจนตลาด
รองรับการผลิต  ซึ่งเมื่อน าผลจากการศึกษามาวิเคราะห์ จะได้แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงแพะใน
พ้ืนที่ให้มีผลิตผลสูงขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริมเน้นในกระบวนการสร้างกลุ่มสร้าง
เครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และประสานงานกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ     
ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ควรสนับสนุนค้นคว้าการวิจัยในการพัฒนาสายพันธุ์แพะ เพราะเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีการได้มาของแม่พันธุ์แพะในฟาร์มโดยซื้อจากพ่อค้าในพื้นที่ หากขาดการดูแลอย่างจริงจัง
จะท าให้เกิดปัญหาในการผสมเลือดชิด  และควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม เช่น 
ด้านการตลาด การจ าหน่ายแพะมีชีวิต เป็นต้น 
          อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์ ซึ่งจะได้เพียงข้อมูลพ้ืนฐาน 
สภาพการเลี้ยง ความต้องการ และปัญหาของเกษตรกร แต่วิธีแก้ไขจากที่ได้รายงานไปนั้น 
จ าเป็นต้องใช้งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ ทั้งงานทดลองในห้องปฏิบัติการ ฟาร์มทดลอง 
และการทดลอง on farm ของเกษตรกรเอง เพ่ือให้ตอบโจทย์ในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น 
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ลักษณะซากแพะและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง ในการให้อาหารชนิดต่างๆ ในแต่พ้ืนที่ เป็นต้น ก็จะท าให้ความต้องการเลี้ยง
แพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มากขึ้น  
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แบบสัมภาษณ์ 

สภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 
ในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล เรื่อง สภาพการเลี้ยงและความต้องการ
เลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ปี 2562 
ผู้ให้สัมภาษณ์  ชื่อ-นามสกุล....................................................................  เบอร์โทร.......... ................. 

บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่........ต าบล........................อ าเภอ..................  จังหวัด.................... 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่าง (      ) หน้าข้อความที่เป็นจริงกับตัวท่าน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพพ้ืนฐาน สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

1. เพศ    (  1  ) ชาย  (  2  ) หญิง 

2. ศาสนา (  1  ) พุทธ  (  2  ) อิสลาม  (  3  ) อ่ืนๆ.ระบุ.................... 

3. อายุ ระบุ……………………ปี 

(  1  ) น้อยกว่า 20 ปี   (  2  )  21-40 ปี       (  3  ) 41-60 ปี     (  4  )  มากกว่า 60 ปี  

4. ระดับการศึกษา 

(  1  ) ไม่ได้รับการศึกษา   (  2  ) ประถมศึกษา   (  3  ) มัธยมศึกษาตอนต้น   (  4  ) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย(  5  ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         (  6  ) ปริญญาตรี 

5. อาชีพเกษตรกรรมหลัก  

(  1  ) สวนยางพารา    (  2  ) สวนปาล์มน้ ามัน      (  3  ) สวนผลไม้   (  4  ) อ่ืนๆ 
ระบ…ุ………..………………. 

6. รายได้ของครอบครัว/ ปี    รวม...............................บาท/ปี     

 (  1  ) น้อยกว่า 120,000 บาท     (  2  ) 120,001 – 240,000 บาท      (  3  ) มากกว่า 240,000 
บาท 

7. พ้ืนที่ถือครอง (มีเอกสารสิทธิ์) 

(  1  ) น้อยกว่า 5 ไร่   (  2  ) 5 - 10 ไร่   (  3  ) 11 – 15 ไร่  (  4  ) 16-20 ไร่  (  5  ) มากกว่า 
20 ไร่ 
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ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี   

1. ท่านมีประสบการณ์เลี้ยงแพะ 

(  1  )  น้อยกว่า 5 ปี           (  2  ) 5-10 ปี                  (  3  )  มากกว่า 10 ปี 

2. แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ 

(  1  )  1 คน   (  2  ) 2 คน  (  3  ) 3 คน  (  4..) 3 คน ขึ้นไป 

3. ขนาดฝูง 

(  1  ) น้อยกว่า 20 ตัว   (  2  ) 21 -40 ตัว   (  3  ) มากกว่า 40 ตัว 

4. สายพันธุ์หลักท่ีเลี้ยงในฟาร์ม 

(  1  ) บอร์  (  2  ) แองโกลนูเบียน    (  3  )  พ้ืนเมือง   (  4  ) พันธุ์ลูกผสม 

5. รูปแบบการเลี้ยงแพะ 

(  1  ) ผูกล่าม   (  2  ) แบบปล่อย    (  3  ) กึ่งขังก่ึงปล่อย   (  4  ) ขังคอก/ยืน
โรง 

6. อาหารข้นที่ใช้เป็นหลัก 

(  1  ) ไม่ใช้  (  2  ) กากปาล์ม  (  3  ) อาหารส าเร็จรูป   (  4  ) อาหารข้น
ผสมเอง 

(  5  ) อาหารข้นชนิดอ่ืนๆ.ระบุ................................................................................  

7. พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นหลัก 

(  1  ) หญ้าเนเปียร์ (  2  ) หญ้าแพงโกลา (  3  ) หญ้าพ้ืนเมือง/หญ้าตามธรรมชาติ 

(  4  ) พืชอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ ระบุ........................................................................  

8. รูปแบบการให้อาหารหยาบ 

(  1  ) อาหารหยาบสด  (  2  ) อาหารหยาบแห้ง  (  3  ) อาหารหยาบหมัก 

9. ปริมาณแพะท่ีจ าหน่าย 

(  1  ) น้อยกว่า 10 ตัว  (  2  ) 11 – 20 ตัว (  3  ) 21 – 30 ตัว   (  4  ) มากกว่า 30 
ตัว 
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10. น้ าหนักแพะที่จ าหน่าย 

(  1  ) ต่ ากว่า 20 กก.  (  2  ) 21 -30 กก.  (  3  ) มากกว่า 30 กก.   (  4  ) จ าหน่ายทุก
น้ าหนัก 

11. ราคาแพะท่ีจ าหน่าย 

(  1  ) น้อยกว่า 120 บาท  (  2  ) 121-140 บาท (  3  ) 141-160 บาท   (  4  ) มากกว่า 
160 บาท 

12. รายได้จากการจ าหน่ายแพะปีที่ผ่านมา ระบุ.............................................บาท 

(  1  ) น้อยกว่า 50,000 บาท  (  2  ) 50,001 – 100,000 บาท (  3  ) 100,000 – 150,000 
บาท 

(  4  ) 150,001 – 200,000 บาท  (  5  ) 200,000 บาทข้ึนไป 

13. แหล่งทุนที่ใช้ท าฟาร์ม 

(  1  )  เงินทุนส่วนตัว       (  2  )  กู้ธนาคาร  (  3  )  กองทุนหมู่บ้าน   (  4  ) โครงการ
รัฐบาล 
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ตอนที่ 3 ความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 

  

ประเด็นความต้องการ 

 

ล าดับ 

ระดับความต้องการ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. ด้านสายพันธุ์หลักในฟาร์ม     

- แองโกลนูเบียน 
    

- บอร์ 
    

- พ้ืนเมือง 
    

- คาลาฮารี เรด 
    

- พันธุ์ลูกผสม 
    

2. ด้านวิธีการปรับปรุงพันธุ์ 
    

- พ่อแม่พันธุ์ 
    

- การผสมเทียม 
    

- การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ 
    

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
    

- การปรับปรุงพันธุ์ 
    

- การผลิตอาหารข้น/อาหารหยาบ 
    

- การจัดการฟาร์ม 
    

- การป้องกันและการรักษาโรค 
    

4. ด้านการใช้อาหารแพะ 
    

- ใช้อาหารข้น 
    

- ใช้อาหารหยาบ 
    

- ใช้อาหารผสมครบส่วน (TMR) 
    

5.  ด้านการจัดการฟาร์ม 
    

- ขยาย/เพ่ิมจ านวนโรงเรือน 
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- เพ่ิมพ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ 
    

- การจัดการมูล ขยะและสิ่งแวดล้อม 
    

6. ด้านการป้องกันโรคและการรักษา 
    

- การท าวัคซีนในแพะ 
    

- การใช้สุมนไพรป้องกันโรค 
    

- การรักษาเบื้องต้นด้วยตนเอง 
    

- เจ้าหน้าที่/นายสัตวแพทย์ในพ้ืนที่ 
    

- มาตรฐานฟาร์ม 
    

7. ด้านการตลาด 
    

- ตลาดภายในประเทศ 
    

- ตลาดต่างประเทศ 
    

8. ด้านแหล่งเงินทุน 
    

- ธนาคาร 
    

- กองทุนหมู่บ้าน 
    

- โครงการของรัฐ 
    

9. ด้านการส่งเสริมด้านการเลี้ยงแพะ 
    

- การอบรม 
    

- การศึกษาดูงาน 
    

- กิจกรรมการประกวดแพะ 
    

10.  ด้านการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ 
    

- พันธุ์สัตว์ 
    

- เครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ี
    

- เสบียงสัตว์ส ารอง 
    

- วัคซีนและเวชภัณฑ์ยา 
    

 



38 
 

ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเลี้ยงแพะ 

  (      ) ไม่มี 

  (      ) มี     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      (      ) ขาดแคลนพ่อพันธุ์ 

          (      ) ขาดแคลนแมพั่นธุ์ 

          (      ) ขาดการปรับปรุงสายพันธุ์ เช่น การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน เป็นต้น 

          (      ) ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์/อาหารข้นมีราคาแพง 

            (      ) ขาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

        (      ) ขาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

         (      ) ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ 

             (      ) ขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ยา 

        (      ) ขาดองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี และด้านการอบรมแพะ 

         (      ) ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ 

           (      ) ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

          (      ) ปัญหาด้านพ่อค้ารับซื้อ/ราคาไม่เป็นธรรม 

        (      ) ไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 

         (      ) ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

       (      ) ขาดแคลนแรงงาน 

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ 

 .................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................ ..............................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................  
............................................................................................................................. .................................
...................................................................................................................................... ........................ 

คณะผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบค าถามส าหรับงานวิชาการในครั้งนี้ 
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