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ผลงานวิขาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี 
ศึกษาสภาพความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุง
พันธุสัตวสุราษฎรธานี ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ประโยชนของการวิจัยครั้งนี้ ทราบขอมูลสภาพการเลี้ยง
และความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุ
สัตวสุราษฎรธานี และสามารถนําขอมูลมาใชในการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง เพื่อใหเหมาะสมกับ
ความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิชาการฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานและนักวิจัย

ผูสนใจ ทั้งนี้หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับคําชี้แนะและจะดําเนินการปรับปรุงให

ถูกตองสมบูรณในโอกาสตอไป 

 

                                       วิภาวี  ศรีเจริญ 

                                                                       ตุลาคม 2562 
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ผลงานวิชาการฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี อีกทั้งไดรับความอนุเคราะหใหคําปรึกษา ชี้แนะจาก
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว  
สุราษฎรธานี ที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง  รวมทั้งไดรับการชี้แนะ ขอแนะนําในการจัดทํา 
ปรับปรุง แกไขผลงานวิชาการฉบับนี้จากคณะกรรมการทุกทาน ใหมีความถูกตอง สมบูรณยิ่งขึ้น 
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

  คุณคาและประโยชนจากผลงานวิชาการฉบับนี้ ขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดผูเขียนตํารา

และนักวิชาการของกรมปศุสัตวทุกทานที่ไดศึกษาคนควา นํามาอางอิงในผลงานวิชาการในครั้งนี้ 

และขอนอมรําลึกถึงพระคุณทานตลอดไป 
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  สภาพการเลี้ยงและความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือขายศูนยวิจัยและ   

บํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี                                 

วิภาวี  ศรีเจริญ1/    ณัฐชัย จตุอิมรเลิศ2/ 

ณัฐพร จุยจุลเจิม3/    ทวีศลิป จีนดวง4/ 

 

บทคัดยอ  
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงและความตองการเลี้ยงแพะเชิง
ธุรกิจของเกษตรกรในเครือขายของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ในพ้ืนที่เขต 8 โดยใช
ตัวอยางจํานวน 378 ตัวอยางจากจํานวนประชากรผูเลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต 8 จํานวน 6,737 ราย โดย
วิธีสุมอยางงายและเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ใชสถิติแบบพรรณนา หาคาพิสัย รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา 
เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย รอยละ 71.16 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 78.57 อายุเฉลี่ย 45.65 
ป (พิสัย 18-78 ป) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 28.31 มีอาชีพการทําสวน
ยางพารา รอยละ 50.26 มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 176,158.73 บาท/ป พื้นที่ถือครองมากกวา 20 ไร 
รอยละ 22.22 สภาพการเลี้ยงแพะสวนใหญ มีประสบการณ 1-5 ปรอยละ 65.87 ใชแรงงาน 2 คน
รอยละ 51.59 มีแพะระหวาง 21 – 40 ตัว รอยละ 35.45 สายพันธุหลักเปนแพะลูกผสม รอยละ 
38.36 เลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปลอย รอยละ 71.69 ใชกากปาลมเปนอาหารขน รอยละ 33.60 อาหาร
หยาบใชหญาเนเปยร รอยละ 44.97 ใชอาหารในสภาพสด รอยละ 88.89 น้ําหนักแพะที่จําหนาย
ระหวาง 21 – 30 กิโลกรัม รอยละ 44.97 ราคาที่จําหนายไดระหวาง 141 – 160 บาท รอยละ 
29.10 มีรายไดจากการเลี้ยงแพะ 84,722.22 บาท/ป (พิสัย 25,000–1,200,000 บาท) และใชทุน
ตนเองในการทําฟารม รอยละ 85.71คาเฉลี่ยความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจพบวาความตองการ
เลี้ยงแพะลูกผสม รอยละ 2.61 ความตองการใชพอพันธุในการปรังปรุงพันธุ รอยละ 2.48 ความ
ตองการใชเทคโนโลยีดานการปองกันและรักษาโรค รอยละ 2.65 ความตองการใชอาหารขน รอยละ
2.41 ความตองการทําวัคซีนในแพะ รอยละ 2.72 ความตองการจําหนายในประเทศ รอยละ 2.89 
ความตองการสงเสริมการประกวดแพะ รอยละ 2.52 และความตองการสนับสนุนพันธุแพะจากกรม
ปศุสัตว รอยละ 2.76 มีความตองการอยูในระดับมาก และความตองการแหลงทุนจากธนาคารและ
ความตองการเพิ่มพื้นที่แปลงพ้ืนอาหารสัตว อยูในระดับปานกลาง ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร
ที่สําคัญ ไดแก ขาดแคลนแมพันธุ รอยละ 12.84 ขาดแคลนเวชภัณฑยา รอยละ 11.93 ขาดการ
ปรับปรุงพันธุ รอยละ 11.85 ขาดแคลนพอพันธุ รอยละ 11.56 ซึ่งปญหาสวนใหญเปนดานการ
ขยายพันธุและการพัฒนาสายพันธุแพะในฟารมของเกษตรกร และขอเสนอแนะสวนใหญ พบวามี 2 
ประเด็น ไดแก เกษตรกรตองการใหมีการผสมเทียมแพะและการหาวิธีการลดตนทุนคาอาหารมากที่สุด 
คําสําคัญ : สภาพการเลี้ยงแพะ ความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ เครือขายผูเลี้ยงแพะ 
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The goat rearing and need to goat production for business of farmer network 

in Suratthani livestock research and breeding center 
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                                                                   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. 

 

Keywords: goat rearing, goat production for business, goat rearing farmer network 
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บทที่ 1 

บทนํา  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

          แพะจัดเปนสัตว เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ปจจุบันปริมาณแพะที่ เลี้ยง

ภายในประเทศกําลังมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จากสถิติของกรมปศุสัตว 5 ปยอนหลัง 

คือ ในป พ.ศ. 2557 ปริมาณแพะจากเดิม 468,377 ตัว พบวาในป พ.ศ. 2562 ปริมาณแพะเพ่ิมขึ้น

เปน 832,533 ตัว นั่นคือเพ่ิมจาก 5 ปกอนถึง 364,189 ตวั หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 77.76 (กรมปศุสัตว, 

2562) โดยภาคใตมีการเลี้ยงแพะมากที่สุด ซึ่งจากอดีตสภาพการเลี้ยงแพะทางภาคใตสวนใหญมัก

เปนเกษตรกรรายยอยที่มปีริมาณการเลี้ยงรายละไมก่ีตัว มักทําเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริม ควบคู

ไปกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน และนิยมเลี้ยงกันในหมูชาวไทย

มุสลิมเปนสวนใหญ แตปจจุบันนี้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะหลายรายมีรายไดจากการเลี้ยงแพะ เรียกได

วาสามารถกลายเปนรายไดหลักและสรางความมั่นคงดานอาชีพและความเปนอยูที่ดีใหกับครอบครัว

ไดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ชาวไทยพุทธก็มีแนวโนมที่จะหันมาเลี้ยงแพะมากข้ึน อีกทั้งคนเริ่มนิยมหัน

มารับประทานเนื้อแพะมากขึ้น และเนื่องจากสภาวะความตองการเนื้อแพะของตลาดยังคงมีมากทั้ง

ในและตางประเทศ ทําใหปริมาณแพะที่มีอยูในประเทศยังไมเพียงพอ ทั้งนี้รัฐบาล โดยเฉพาะกรม    

ปศุสัตว ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเลี้ยงแพะและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะมาโดยตลอด มี

นโยบายสงเสริมการเลี้ยงแพะและพัฒนาท้ังดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมไปถึง

นโยบายที่สงเสริมการผลิตและสงออกอาหารฮาลาล ตาง ๆเหลานี้อยางครบวงจร โดยมีหลาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักพัฒนาพันธุสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว เปนตน เปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวลงไปสูเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ 

 สําหรับภาคใตในพื้นที่เขต 8 ที่รับผิดชอบโดยศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ไดมี

การดําเนินการสงเสริม พัฒนา ติดตาม เกษตรกรผูเลี้ยงแพะในทองถิ่น ตลอดจนสรางเครือขายกลุม

เกษตรกรผูเลี้ยงแพะมาหลายปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง ความมั่นคง และความ

ยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงแพะ พบวา ปจจุบันพื้นท่ีเขต 8 มีปริมาณแพะในพ้ืนที่ถึง 126,016 ตัวจากผู

เลี้ยงแพะจํานวน 7,452 ราย เฉลี่ยเลี้ยงแพะรายละ 17 ตัวตอครัวเรือน ซึ่งมีทั้งเกษตรกรที่เปนชาว

ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเลี้ยงแพะกันอยูทั่วไป โดยแพะมีชีวิตจะมีราคาคอนขางสูงและผันแปร 

โดยมีราคาระหวาง 120-160 บาท ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน พันธุ อายุ น้ําหนัก เปนตน และดวย

สถานการณพืชเศรษฐกิจหลักทางภาคใตมีราคาตกต่ํา ทั้งยางพาราและปาลมน้ํามัน ยิ่งทําให

เกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงเพ่ิมข้ึน ในรายเดิมมีการขยายขนาดของฝูงเพิ่มข้ึน ทั้งยังปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเลี้ยงแพะซึ่งเคยมีลักษณะแบบดั้งเดิมมาเปนการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยเกษตรกร

ยังคงเลี้ยงแพะควบคูกับการทําการเกษตรในสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน หรือสวนผลไมที่มีอยู

เดิม เกษตรกรผูเลี้ยงแพะเริ่มมีการรวมกลุม พัฒนา และสรางเครือขายเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ทั้งใน
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ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ จนเกิดกลุมหรือเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงแพะหลายๆ

กลุม โดยหลายกลุมหรือหลายเครือขายเหลานี้ไดรับการสงเสริม พัฒนา และติดตามความกาวหนา 

โดยศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีมาโดยตลอด จนปจจุบันสภาพการเลี้ยงแพะ และ

แนวความคิดในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรในเครือขายเกิดการปรับเปลี่ยนไปจาก

แตกอนคอนขางมาก ดวยเหตุนี้จึงเปนเรื่องที่นาสนใจที่ตองหันมามองและควรศึกษาใหมในเรื่อง

ขอมูลพื้นฐาน สภาพการเลี้ยงแพะ ตลอดจนแนวความคิดการเลี้ยงแพะอยางจริงจังที่มุงเนนดาน

การตลาดและสรางรายไดเปนอาชีพหลักอยางที่กําลังเปนอยูในปจจุบัน 

ดังนั้น การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรใน

เครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี จึงมีความสําคัญในดานการสงเสริม พัฒนา 

สนับสนุน และการแกปญหาการเลี้ยงแพะในระบบเครือขายและรายฟารม ทั้งไดขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาแนวทางการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ใหมีศกัยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึง

สมรรถนะดานการแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร ตลอดจนทราบปญหาและขอเสนอแนะของ

เกษตรกรในระบบเครือขายของศูนยฯ ซึ่งผลที่จะไดรับจะกอใหเกิดแนวทางพัฒนาระบบการเลี้ยง

แพะเชิงธุรกิจที่มีสวนรวมโดยเกษตรกร ทั้งนําไปปรับใชในการทํางานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของใหตรง

ตามหลักวิชาการ และสอดคลองการบริบทของเกษตรกรและ/หรือกลุมเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยง

แพะในพ้ืนที่อยางเหมาะสม 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม และสภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร 

ผูเลี้ยงแพะในเครือขายศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี

2. เพ่ือศึกษาสภาพความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี

3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี

ความสําคัญของการวิจัย  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาสภาพการเลี้ยงและความ

ตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี จึงมี

ความสําคัญในดานการสงเสริม พัฒนา สนับสนุน และการแกปญหาการเลี้ยงแพะในระบบเครือขาย

และรายฟารม ทั้งไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาแนวทางการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ใหมี

ศักยภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน รวมถึงสมรรถนะดานการแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร ตลอดจน

ทราบปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรในระบบเครือขายของศูนยฯ ซึ่งผลที่จะไดรับจะกอใหเกิด

แนวทางพัฒนาระบบการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจที่มีสวนรวมโดยเกษตรกร ทั้งนําไปปรับใชในการทํางาน

ของเจาหนาที่ที่เก่ียวของใหตรงตามหลักวิชาการ และสอดคลองการบริบทของเกษตรกรและ/หรือ

กลุมเครอืขายเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในพ้ืนที่อยางเหมาะสม 
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ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม แบบปลายเปด (Open-ended questions) และปลายปด

(Close-ended questions)  โดยสุมตัวอยางจากเกษตรกรผูเลี้ยงแพะที่อยูในเครือขายของศูนยวิจัย

และบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี รวม 9 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดชุมพร, ระนอง, พังงา, กระบี่, 

ภูเก็ต, สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ไดเกษตรกรท้ังหมด 378 ราย ทําการศึกษาใน

ป 2562 โดยแบงการศึกษา 4 ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ 1. สภาพขอมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย ตอนที่ 2. การเลี้ยงแพะของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย 

ตอนที่ 3. สภาพความตองการเลีย้งแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครอืขาย และ ตอนท่ี 4. 

ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย การวิเคราะหคาทางสถิติใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistic analysis)  

นิยามศัพทเฉพาะ (Definition of Terms) :  

 สภาพการเล้ียงแพะ หมายถึง ลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต สังคม รูปแบบการเลี้ยง สาย
พันธุ อาหาร การจัดการตางๆ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรใน
เครือขายของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี
 การเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ หมายถึง การเลี้ยงแพะเพ่ือการคาท่ีกอใหเกิดรายได อันมุงเนนการ
ขายในหลากหลายรูปแบบ เชน ขายสายพันธุ ขายลูกหยานม ขุนขาย เปนตน ตลอดจนมีแนวคิด
พัฒนาการเลี้ยงแพะเปนอาชีพหลัก ตนทุน ราคาขาย และรายได ความตองการทางการตลาด 
 เครือขาย หมายถึง กลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีการปฏิสัมพันธ ความคิดเห็น 
ความรวมมือ เกิดการกอตั้งกลุม มีสมาชิกและการดําเนินกิจกรรม ภายในกลุมนั้นๆ  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review) 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประเทศไทยมีปริมาณแพะทั้งหมด 832,533 ตัวจากเกษตรกร 65,850 ราย แบงเปนแพะ
เนื้อ 803,768 ตัวจากเกษตรกร 64,733 ราย และแพะนม 28,765 ตัวจากเกษตรกร 1,751 ราย 
(กรมปศุสัตว, 2562) โดยภาคใตมีปริมาณแพะมากที่สุด คือ 376,947 ตัว จากเกษตรกร 51,183 
ราย คิดเปนรอยละ 45.28 ของปริมาณแพะทั้งหมด สําหรับภาคใตในพื้นที่เขต 8 มีปริมาณแพะ 
126,016 ตัว จากเกษตรกร 7,425 ราย โดยเกษตรกรสวนใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
แพะจากกรมปศุสัตว โดยเฉพาะศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ซึ่งเปนศูนยหลักในพ้ืนที่
เขตนี้ ปจจุบันพันธุแพะที่นิยมเลี้ยงกันในพื้นที่ คือ พันธุเนื้อลูกผสม และพันธุพื้นเมือง ซึ่งสวนใหญ
พันธุลูกผสมจะมีสายพันธุหลัก คือ พันธุบอร (Boer) พันธุแองโกลนูเบียน (Anglonubian) พันธุคารา
ฮารี เรด (Karahari red) นอกจากนี้ กรมปศุสัตวในพ้ืนที่เขต 8 ยังไดพัฒนาพันธุแพะแดงสุราษฎรฯ 
ซึ่งเปนแพะเนื้อสายพันธุลูกผสม ที่ประกอบดวย คาราฮารี เรด (50%) ทอกเก้ินเบอรก (25%) และ
พ้ืนเมือง (25%) เพ่ือสรางแพะที่โตเร็ว และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศทั้งยังตรงกับ
ความตองการของตลาดในทองถิ่น 

แพะ (goat) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Capra hircus จัดเปนสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก (Small 
ruminant) Linnaeus, C.(1758) สามารถกินอาหารไดหลากหลาย ทั้งพืชตระกูลหญา ตระกูลถั่ว 
พืชใบพุม ใบไม พืชสมุนไพรและผลพลอยไดทางการเกษตร เชน ทางใบปาลม เปนตน แพะมีระยะ
การเปนสัดประมาณ 21 วัน มีระยะการเปนสัดประมาณ 36-48 ชั่วโมง ระยะเวลาอุมทองประมาณ 
114 วัน มีโอกาสใหลูกแฝดสูง อัตราการใหลูกตอครอกเฉลี่ย 1.5-1.8 หยานมที่ 2-3 เดือน เริ่มใชเปน
พอแมพันธุไดตั้งแต 8 เดือนข้ึนไป เปนสัตวที่มีความกระตือรือรน ซุกชน ปราดเปรียว สามารถ
ทนทานกับสภาพอากาศรอนไดดี (วินัย, 2542) โดยทั่วไปแพะจะกินอาหารหยาบเปนหลัก ซึ่งจะกิน
หญาสดประมาณ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และควรกินอาหารขน 0.5-1.0 กิโลกรัม/ตัว/วัน (ปน 
และคณะ, 2551) สอดคลองกับ ธีรพงศ (2536) ท่ีรายงานวา แพะที่กินอาหารหยาบเพียงอยางเดียว
จะทําใหการเติบโตชา จึงควรเสริมอาหารขนเพ่ือไดรับโภชนะที่เปนแหลงพลังงานที่เหมาะสม  

สุรชน (2546) กลาววารูปแบบการเลี้ยงแพะสามารถแบงไดเปน 4  แบบ คือ 

 1. การเลี้ยงแบบผูกลาม  การเลี้ยงแบบนี้ใชเชือกผูกลามที่คอแพะแลวนําไปผูกใหแพะหากิน

รอบบริเวณท่ีผูก  โดยปกติเชือกที่ผูกลามแพะมักมีความยาวประมาณ  5-10  เมตร  การเลี้ยงแบบนี้

ผูเลี้ยงจะตองมีน้ําและอาหารแรธาตุไวใหแพะกินเปนประจําดวย  ในเวลากลางคืนก็ตองนําแพะ

กลับไปเลี้ยงไวในคอกหรือเพิงที่มีที่หลบฝนการผูกลามแพะคอกควรเลือกพื้นที่มีรมเงาที่แพะสามารถ

หลบแดดหรือฝนได  หากจะใหดีเมื่อเกิดฝนตกควรนําแพะกลับเขาเลี้ยงในคอก 

 2. การเลี้ยงแบบปลอย การเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรมักปลอยแพะใหออกหาอาหารกินในเวลา

กลางวัน  โดยเจาของแพะจะคอยดูแลตลอดเวลาหรือเปนบางเวลาเทานั้น  ลักษณะการเลี้ยงแบบนี้
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เปนที่นิยมเลี้ยงกันมากในภาคใต  เพราะเปนการเลี้ยงที่ประหยัด  เกษตรกรไมตองตัดหญามาเลี้ยง

แพะ  การปลอยแพะหาอาหารกินเองอาจปลอยในแปลงผักหลังเก็บเก่ียว หรือปลอยใหกินหญาใน

สวนยางพารา  แตจะตองระมัดระวังอยาใหแพะทําความเสียหายใหแกพืชที่เกษตรกรปลูกไว  ทั้งนี้

เพราะแพะกินพืชไดหลายชนิด  การปลอยแพะออกหาอาหารกินไมควรปลอยในเวลาท่ีแดดรอนจัด

หรือฝนตกเพราะแพะอาจเจ็บปวยได  โดยปกติเกษตรกรมักปลอยแพะหาอาหารกินตอนสายแลวไล

ตอนกลับเขาคอกตอนเท่ียง หรือปลอยแพะออกหากินตอนบายแลวไลตอนกลับเขาคอกตอนเย็น 

หากพื้นที่ที่มีหญาอุดมสมบูรณแพะจะกินอาหารเพียง 1-2 ชั่วโมงก็เพียงพอแลว 

 3. การเลี้ยงแบบขังคอก การเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรขังแพะไวในคอกรอบ ๆ คอกอาจมีแปลง

หญาและรั้วรอบแปลงหญาเพ่ือใหแพะไดออกกินหญาในแปลง บางครั้งเกษตรกรตองตัดหญาเนเปยร 

หรือกินนีใหแพะกินบาง ในคอกตองมีน้ําและอาหารขนใหกิน  การเลี้ยงวิธีนี้ประหยัดพื้นที่และ

แรงงานในการดูแลแพะ  แตตองลงทุนสูงเกษตรกรจึงไมนิยมเลี้ยงกัน 

 4. การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช การเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงได  3  ลักษณะท่ีกลาว

ขางตน  แตการเลี้ยงลักษณะนี้เกษตรกรจะเลี้ยงแพะรวมไปกับการปลูกพืช  เชน  ปลูกยางพารา  

ปลูกปาลมน้ํามัน และปลูกมะพราว  ในภาคใตของประเทศไทยมีเกษตรกรจํานวนมากที่ทําการเลี้ยง

แพะควบคูไปกับการทําสวนยางพารา  โดยใหแพะหากินหญาใตตนยางที่มีขนาดโตพอสมควร  การ

เลี้ยงแบบนี้ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นกวาการปลูกพืชอยางเดียว 

สาธิต (2551) รายงานวา การเลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปลอย (Semi-intensive) ในแพะเนื้อ
ลูกผสม เปนระยะเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน และเสริมอาหารขน 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําให
อัตราการเจริญโตโตดี ปริมาณการกินได และผลตอบแทนดีกวาการเลี้ยงแบบขังคอก (Intensive) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) 

โรคที่สําคัญในแพะ เชน โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคปากและเทาเปอย โรคแทงติดตอ 
และโรคCAE เปนตน ตัวอยางเชน 

1. โรคปากและเทาเปอยในแพะ เกิดไดในสัตวกีบคูทุกชนิด เมื่อเปนแลวทําใหการเติบโต
ชะงัก กินอาหารลําบาก น้ําหนักลด บางตัวอาจตายได เกิดความเสียหายตอมูลคาทางเศรษฐกิจและ
สามารถระบาดแพรหลายอยางรวดเร็ว การฉีดวัคซีน : ครั้งแรกทําการฉีดเมื่อแพะอายุได 3 เดือน 
และฉีดครั้งตอไปเวนระยะทุก 4 - 6 เดือน 

2. โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย มักเกิดในฤดูฝน โรคนี้อาจทําใหแพะตาย และสามารถ
แพรกระจายไปสูแพะตัวอ่ืนได การปองกันโรคสามารถทําไดโดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคตั้งแตอายุ  
3 เดือนและฉีดซ้ําทุก 6 เดือน เกษตรกรจึงควรตองทําวัคซีนในโรคที่ติดตอระหวางสัตวสูสัตวและ
สัตวสูคน  

สําหรับโรคที่พบบอยในแพะ คือ โรคพยาธิ ซึ่งจําเปนใชยาในการรักษากําจัดพยาธ ิดังนี้ 
1. การกําจัดพยาธิภายนอกที่สําคัญของแพะ  ไดแก เห็บ หมัด เหา ไร ซึ่งนอกจากจะทํา

ความรําคาญใหแกแพะแลว อาจทําใหขนแพะหลุดเปนหยอม ๆ หรือเปนโรคเรื้อนตามมา  หากแพะ
ถูกรบกวนดวยพยาธิภายนอกดังกลาวก็จะทําใหสุภาพไมดีใหผลผลิตต่ําการกําจัดพยาธิภายนอกนี้ทํา
ไดโดยการหมั่นอาบน้ํา และฉีดพนบริเวณลําตัวดวยยากําจัดพยาธิภายนอก 

2. การกําจัดพยาธิภายใน  ไดแก พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไมในตับ ซึ่งพยาธิ
เหลานี้จะทําใหแพะซูบผอม เบื่ออาหาร ออนเพลีย ขนและผิวหนังหยาบกราน การใหน้ํานมลดลง  
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ถาเปนรุนแรงทําใหแพะมีอาการโลหิตจางและตายได การกําจัดพยาธิภายในทําไดโดยการถายพยาธิ
เมื่อแพะมีอายุได  3 เดือน และทําสม่ําเสมอประมาณ 2-3 เดือนตอครั้ง  ปจจุบันมียาถายพยาธิที่
สามารถถายพยาธิทั้ง 3 ชนิดในครั้งเดียวไดจึงทําใหการถายพยาธิสะดวกขึ้นมาก นอกจากนี้เกษตรกร
หลายรายในพ้ืนท่ีนิยมใชพืชสมุนไพรในการปองกันโรคพยาธิมากข้ึน เชน บอระเพ็ด หมากสง      
เม็ดมะขาม และสะเดา ในการขับพยาธิตัวออน เปนตน 

ตลาดแพะเนื้อแบงเปน  3  ระดับ  คือ 
1. ตลาดระดับหมูบานหรือตําบล เปนตลาดที่มีพอคาระดับตําบลหรือหมูบานออกตระเวน

หาซื้อแพะตามฟารมตาง ๆ ในหมูบานหรือตําบลในทองที่ของตนเอง มีการติดตอกับเกษตรกร
โดยตรง โดยดูลักษณะภายนอกของแพะวามีลักษณะที่สมบูรณไมผอมแคระแกร็นจนเกินไปโดยจะใช
วิธีการประมาณน้ําหนักแพะดวยสายตา และกําหนดราคาซื้อขายกันระหวางเกษตรกรและพอคา 
ปริมาณการซื้อขายแพะแตละครั้งมีปริมาณไมมากนัก เฉลี่ยครั้งละ 10-20 ตัว โดยชําระเปนเงินสด 
ซึ่งพอคาในหมูบานหรือตําบลนี้จะสงตอใหกับผูบริโภคโดยตรงและขายตอใหกับพอคาระดับอําเภอ
และจังหวัดตอไป 

2. ตลาดระดับอําเภอ เปนตลาดท่ีรับซื้อแพะมีชีวิตจากตลาดระดับหมูบานหรือตําบลตางๆ
ในจังหวัดนั้น เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงแบบกระจายอยูทั่วไปทําใหพอคาในอําเภอไมสามารถ
เดินทางตระเวนหาซื้อแพะตามฟารมในหมูบานหรือตําบลที่เกษตรกรอยูไดโดยตรง  พอคาระดับ
อําเภอจะรวบรวมแพะจากพอคาระดับหมูบานหรือตําบล ปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยแตละครั้ง
เทากับ 50-60 ตัวโดยชําระเปนเงินสด 

3. ตลาดระดับจังหวัด เปนตลาดที่พอคาตองมีการสั่งซื้อกอนโดยจะมีการสั่งซื้อกับพอคา
ระดับหมูบานตําบลหรือระดับอําเภอไวลวงหนาเมื่อไดแพะมีชีวิตตามจํานวนที่ตองการแลวก็จะขาย
สงใหกับผูบริโภคหรือพอคาจากตางจังหวัดตอไป 

สําหรับภาคใตสวนใหญที่นํามาขายในตลาดแพะ-แกะจะมีอายุ 2-3  ป ทวาตลาดมีความ
ตองการแพะหรือแกะอายุ 6-8 เดือนมากกวา และจะใหราคาดีกวา ซึ่งการจะไดราคาดีหรือไมยัง
ขึ้นอยูกับเพศ โดยแพะหรือแกะเพศผูจะมีราคาสูงกวาเพศเมีย รูปทรงและทาทาง ลักษณะท่ีตลาด
การมากคือ หลังไมแอนมาก  ขนเรียบมัน ปากไมเบี้ยว  ขากรรไกรบนลางสมดุล เตานมสวยและ
หัวนมไมบอด ตาสดใส คลองแคลว มีสุขภาพสมบูรณ นอกจากนั้นแลวฤดูกาลก็สําคัญ ฤดูท่ีมีงาน
เทศกาลตามประเพณีทางศาสนาอิสลามแพะ-แกะจะขายไดดีมาก อาทิ ในเดือนสุดทายขอการถือ 
ศีลอดของชาวไทยมุสลิม (วินัย, 2542) สวนปญหาดานการตลาด พบวา  

1. เกษตรกรสวนมากไมสามารถจําหนายพันธุแพะและผลผลิตจากแพะใหกับผูบริโภค
โดยตรง ซึ่งทําการซื้อขายผานพอคาคนกลางทําใหไมมีอํานาจการตอรองดานราคา 

2. เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยและเลี้ยงแพะเปนอาชีพเสริม จึงไมอาจกําหนด
ราคาขายได 

3. การขาดขาวสารขอมูลดานแหลงผลิตและแหลงซื้อขายแพะ 
จากการลงพ้ืนที่สํารวจราคาแพะมีชีวิต ณ ปจจุบัน (ตุลาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2562) ในเขต

พ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี สุราษฎรธานี ตรัง และ นครศรีธรรมราช พบวา มีราคาระหวาง 120-180 บาท 
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน พื้นที่ สายพันธุ ขนาด/น้ําหนักที่จําหนาย ลักษณะรูปราง เปนตน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วชิวิทย และคณะ(2562) ศึกษาระบบการจัดการอาหาร ตนทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเนื้อจํานวน 85 ราย ในจังหวัดชัยนาท พบวา มีการเลี้ยงแพะแบบ
ผสมผสาน 50 ราย แบบไลทุง 30 ราย และแบบยืนโรง 5 ราย หรือ คิดเปนรอยละ 58.82 35.30 
และ 5.88 ตามลําดับ เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 51 – 60 ป ประสบการณการ
เลี้ยงต่ํากวา 5 ป ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ จบชั้นประถมศึกษา แรงงาน 2 คน ถือครองพ้ืนที่
ระหวาง 1 - 5 ไร พืชอาหารสัตวเพียงพอตลอดทั้งป ตนทุนการผลิตแบบยืนโรง ผสมผสาน และแบบ
ไลทุงเปน 1,029 286 และ 83 บาท/ตัว/เดือน ตามลําดับ และผลกําไรแบบยืนโรง ผสมผสาน และ
แบบไลทุง เปน 389 484 และ 484 บาท/ตัว/เดือน ตามลําดับ ปญหาที่พบสวนใหญ คือ อาหารขน 
อาหารหยาบ และเวชภัณฑยา 

ธนจิตร และ เฉลิมศักดิ์ (2560) ศึกษาความสําเร็จของการเลี้ยงแพะในระบบเกษตรแบบ
ตางๆในพื้นที่ภาคใตตอนบน พบวา การเลี้ยงแพะใน 4 ระบบ คือ การเลี้ยงแพะในสวนยาง สวน
ปาลม สวนผลไม และทํานาพบวา  มีคาเฉลี่ยของจํานวนแพะ เทากับ 30.17  30.31  29.78  และ 
28.75 ตัว ตามลําดับ  โดยคาเฉลี่ยจํานวนแพะไมมีความแตกตางทางสถิติ คาเฉลี่ยจํานวนแรงงาน 
เทากับ 4.49 4.18 4.20 และ 3.57 คน ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 
.05 ซึ่งพบวา จํานวนแรงงานในการเลี้ยงแพะรวมกับการทํานามีจํานวนนอยกวาการเลี้ยงแพะระบบ
อ่ืนๆ  ประสบการณในการเลี้ยงแพะคาเฉลี่ย เทากับ 4.77  7.18  6.31 และ 7.07 ป ตามลําดับ 
พบวา คาเฉลี่ยจํานวนประสบการณไมมีความแตกตางกันทางสถิติ คาเฉลี่ยรายได เทากับ 43,790.70  
41,657.41 31,842.59  และ 28,333.33 บาท ตามลําดับ คาเฉลี่ยรายไดจากการเลี้ยงแพะมีความ
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยคาเฉลี่ยรายไดจากการเลี้ยงแพะรวมกับการทําสวนยางมี
จํานวนมากกวาการเลี้ยงแพะในระบบอ่ืนๆ และไมมีความแตกตางทางสถิติกับการเลี้ยงแพะรวมกับ
การทําสวนปาลม แตจะมีความแตกตางกับการเลี้ยงแพะในสวนผลไมและทํานา สวนคาเฉลี่ยรายได
จากการเลี้ยงแพะรวมกับทําสวนผลไม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับการเลี้ยงแพะรวมกับการทํา
นา และจากการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดวยคาไค-สแควร พบวา การ
เลี้ยงแพะในระบบเกษตรแบบตางๆ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 กับ เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก การติดตอเพ่ือนบาน การเปดรับขาวสารดานปศุสัตว 
พันธุแพะ รูปแบบการเลี้ยง การใหอาหาร การถายพยาธิภายใน วิธีการรักษาแพะปวย การคัดเลือก
พันธุ วิธีการจําหนาย รูปแบบการจําหนายแพะ การกําหนดราคา และ การจําหนายมูลแพะ โดยมีคา
เพียรสันสแควรเทากับ 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 ตามลําดับ 
 บดี และคณะ (2559) ศึกษาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะเปนเพศชาย รอยละ 67.0 อายุเฉลี่ย 47.7 ป ศาสนาพุทธรอยละ 66.0 
ประสบการณการเลี้ยง 5.3 ป ซึ่งรอยละ 81.0 เลี้ยงแพะนอยกวา 20 ตัว เฉลี่ย 18.7 ตัว/ราย สัดสวน
พอพันธุตอแมพันธุเทากับ 1: 19.7 โดยเลี้ยงในสวนยางพารา สวนปาลม และพื้นที่สาธารณะ รอยละ 
83.0 เลี้ยงแบบผสมผสานและเสริมกระถิน รอยละ 65.0 นิยมเลี้ยงพ้ืนเมืองมากท่ีสุด รองลงมาเปน
แพะลูกผสมรอยละ 29 และ 20 ตามลําดับ ใชหญาสดเปนอาหารหยาบรอยละ 70.0 และซื้ออาหาร
ขนจากรานคาในทองถ่ินรอยละ 56.0 ปญหาดานสุขภาพกวารอยละ 50 คือ โรคทองอืด และทองเสีย 
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ปญหาดานตลาดสวนใหญ คือ ไมทราบแหลงขายและราคาต่ํากวาที่ตองการ โดยขายเปนแพะเนื้อ
รอยละ 62.8 
 วีรศักดิ์ และคณะ (2557) ศึกษาการพัฒนาการเลี้ยงแพะสูอุตสาหกรรมในจังหวัดกระบ่ี 
พบวา เกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพื่อเลี้ยงแพะมานานหลายปแลว การรวมกลุมนั้นเปาหมายสวน
ใหญคือตองการเลี้ยงแพะเปนอาชีพเสริม ไมใชเปนอาชีพหลัก และเกษตรกรผูเลี้ยงสวนใหญก็เปน
ชาวไทยมุสลิม ดังนั้น ความรู ความเขาใจและความรูสึกสวนใหญก็คือ ทุกอยางที่ทําเปนฮาลาลอยู
แลว การเลี้ยงแพะในเชิง พาณิชยสูอุตสาหกรรมฮาลาลนั้น หากกําหนดเปนอุตสาหกรรมฮาลาล
ขนาดใหญแลว คงมีความเปนไปไดยาก แตลักษณะการเลี้ยงจะกระทํากันในครอบครัว ฟารมตนแบบ
ที่นาสนใจมากที่สุดที่นาจะ คือฟารมของนายสมบัติ บุญถาวร มีรูปแบบการเลี้ยงที่ไมเหมือน
เกษตรกรในบางพื้นท่ี ยังผลิตสินคา ครบวงจรคือ ตั้งแตปลูกหญาในพ้ืนที่บานของตนเองเปนวัตถุดิบ
เพ่ือเลี้ยงแพะ นายสมบัติยังมีรานอาหารที่มีชื่อเสียงของตนเองคือราน ฟารีดาขาวหมกแพะ เปด
ใหบริการมานานประมาณ 10 กวา ปแลว ทั้งยังเปนหนึ่งในรานแนะนําของการทองเที่ยวจังหวัด
กระบี่ ภาครัฐไดใหความสําคัญในการสงเสริมจนมีโครงการดานแพะหลายโครงการ ตั้งแตการพัฒนา
พันธุ การถายทอดองคความรูดานการ เลี้ยง การดูแลฟารม การพัฒนาดานอาหาร การรักษา 
การตลาด ฯลฯ ซึ่งโครงการตางๆที่ภาครัฐได จัดทําขึ้น เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมแพะสูอุตสาหกรรม
ฮาลาล 
 สํานักเศรษฐกิจการเกษตร(2557) รายงาน การศึกษาตลาดแพะแพะเนื้อ พบวาลักษณะ
โครงสรางตลาดแพะเนื้อมีชีวิต เปนลักษณะตลาดผูขายมากราย และผูซื้อ มากราย วิถีการตลาดแพะ
เนื้อ พบวา วิถีการตลาดแพะเนื้อเริ่มจากเกษตรกรที่ตองการจะขายแพะเนื้อ โดยจะขายแพะเนื้อมี
ชีวิตใหเกษตรกรดวยกันเองเพ่ือไปขยายพันธุหรือขุนตอ ขายใหกับผูบริโภคโดยตรง และขายใหพอ
คาขายปลีกเนื้อแพะชําแหละ นอกจากนั้นก็จะขายใหกับพอคารวบรวมทองถิ่น โดยพอคาจะมารับซื้อ
จาก เกษตรกรในหมูบาน หลังจากนั้นพอคารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตก็จะขายแพะเนื้อมีชีวิตตอใหกับ
ผูบริโภค เกษตรกร และพอคาขายปลีกเนื้อแพะชําแหละตอไป โดยสวนใหญจะขายเนื้อแพะชําแหละ
ใหกับรานอาหาร ภัตตาคาร/โรงแรม สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของพอคาในระดับ
ตางๆ ในตลาดแพะเนื้อ พบวา สวนเหลื่อมการตลาดแพะเนื้อมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเปนเนื้อแพะ
ชําแหละเทากับ 106.32 บาทตอกิโลกรัม โดยสามารถแยกเปนตนทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาท
ตอกิโลกรัม และกําไรทั้งหมดของพอคาคนกลางเทากับ 16.81 บาทตอกิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึง
ตนทุนการตลาด พอคาขายปลีกเนื้อแพะชําแหละมีตนทุนการตลาดมากท่ีสุดเทากับ 84.40 บาทตอ
กิโลกรัม สวนใหญอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนักในการฆา 43.93 บาทตอกิโลกรัม สวนพอคา
รวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตมีตนทุนการตลาดเทากับ 5.11 บาทตอกิโลกรัม โดยสวนใหญเปนคาขนสง 
2.46 บาทตอกิโลกรัม ปจจัยที่มีผลตอสวนเหลื่อมการตลาด คือ ราคาแพะเนื้อ ปริมาณแพะเนื้อ และ
คาใชจายทางการตลาด สวนประสิทธิภาพการตลาดมีคาเทากับ 261.54 ซึ่งมีคาสูง 
 ยรรยง และคณะ (2556) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนการเลี้ยงแพะของวิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใตตอนบน พบวา  เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41-50 ป รอยละ 
44.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 52.5 นับถือศาสนาอิสลาม เกษตรกรรอยละ 97.2 มี
พ้ืนที่ทําการ เกษตรกรรม โดยรอยละ 91.2 มีพ้ืนที่ทําการเกษตรกรรมระหวาง 1-50 ไร โดยมี
คาเฉลี่ย 21.9 ไร เกษตรกร ทั้งหมดมีพ้ืนที่สําหรับเลี้ยงแพะ โดยมีคาเฉลี่ย 9.9 ไร เกษตรกรท้ังหมดมี
พ้ืนที่ สําหรับคอกแพะมีคาเฉลี่ย 1.5 ไร สําหรับแปลงหญามีคาเฉลี่ย 4.3 ไร เกษตรกรทั้งหมด มี
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ประสบการณในการเลี้ยงแพะมากอนโดยมีคาเฉลี่ย 6.2 ป มีรายไดจากการเลี้ยงแพะโดยเฉลี่ย 
63,572.22 บาท ตอป รอยละ 69.5 เคยไดรับการเลี้ยงแพะกอนการเขารวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยง
แพะ รอยละ 87.2 มีพอพันธุเองในฟารม รอยละ 67.4 ใชพืชอาหารหยาบตามธรรมชาติเลี้ยง รอยละ 
57.4 ไมมีการจําหนายแพะพอแมพันธุ รอยละ 42.6 เปนการจําหนายระหวางผูเลี้ยงและผูบริโภคซื้อ
โดยตรงเพ่ือนําไปเปนอาหาร รอยละ 83.0 ตัดสินใจเขาเปนสมาชิกกลุมเพ่ือตองการแลกเปลี่ยน
ความรูขอมูลขาวสารการเลี้ยงแพะ รอยละ 51.8 มีความคาดหวังในการไดรับความรูกิจกรรม
ถายทอดความรูในระดับมาก รอยละ 55.3 มีความพึงพอใจในดานการไดรับประสบการณจากการ
แลกเปลี่ยนรูในระดับมาก รอยละ 48.2 มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการเลี้ยงแพะหลังเขารวมกลุมใน
ดานจํานวนแพะในระดับเพ่ิมมาก และเลี้ยงแพะเปนอาชีพเสริม เพ่ือหารายไดใหแกครอบครัว มีแรง
บันดาลใจ เพราะมีความชอบและมีใจรักสัตว มีจุดเดนของฟารมดานอาหาร ดานพันธุ ดานโรงเรือน 
สุขาภิบาล มีพื้นท่ีสําหรับเลี้ยงแพะเพียงพอ มีจํานวนแรงงานเพียงพอ รอยละ 61.0 มีกิจกรรมการ
เลี้ยงแพะรวมกับกิจกรรมการปลูกพืช ใชภูมิปญญาและทรัพยากรที่มีในการเลี้ยง ใชสมุนไพรในการ
รักษาและปองกันโรค รอยละ 71.6 มีรายไดจากการจําหนายแพะเนื้อ สําหรับปจจัยที่มีผลตอความ
ยั่งยืน มีปจจัยในดานตางๆ ที่สงเสริมใหเกษตรกรมีผลตอความยั่งยืน มีสมาชิกในชุมชนเลี้ยงสัตว มี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาในทองถ่ิน มีการรวมกลุมสมาชิกจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทกลุม
วิสาหกิจชุมชน มีการแบงกลุมและกําหนดมอบหมายหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน มีการ
ระดมหุนจากสมาชิก มีกิจกรรมการออมเงิน มีการตรวจสอบทรัพยสินของ กลุมมีการแจงสถานะ
การเงินใหสมาชิก  มีการเขารวมโครงการเสริมของกลุมตางๆ มีสวนรวมในการแกไข ปญหาเรื่อง
อาชีพการเลี้ยงสัตว และปญหาดานอื่นๆ ของชุมชนทําใหกลุมและชุมชนมีความเข็มแข็ง  ปจจัยดาน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่ อาหาร สมุนไพรที่เกิดขึ้นในภูมิปญญาในการรักษา
และปองกันโรค ไดรับปจจัยการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก มีการประชุมหารือเพื่อกอใหเกิด
องคความรูใหมๆ ใหแกสมาชิกกลุม โดยมีคะแนนรวมในทุกๆ ดานจากการศึกษามีระดับคะแนนสูง
กวา 80 คะแนน ถือวามีความยั่งยืนในการเลี้ยงแพะเปนอยางด ี
 นชษร และคณะ (2555) ศึกษา พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ สวนใหญเพศชาย รอยละ 65 
อายุระหวาง 46-55 ป รอยละ 65 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 47.50 ระดับปริญญาตรี 
รอยละ 17.50 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 100  มีอาชีพหลักทําการเกษตร รอยละ 67.50 
เกษตรกรมีรายได มากกวา 10,001 บาทตอเดือน เปนเจาของฟารมเจาของ คนเดียว  รูปแบบของผ
ปูระกอบฟารมแพะ พบวาสวนใหญมีกลุมที่มีความคิดตรงกันรวมตัวกันสภาพโครงสรางทางสังคม
ของผูเลี้ยงแพะ แพะท่ีเลี้ยงไวในฟารมมากที่สุด10-30 ตัว คือ พันธุซาเนน ใหผลผลิตสูง  แมพันธุ
แพะในฟารมสวนใหญซื้อจากพอคาในพ้ืนที่ มีขนาดแปลงหญา นอยกวา 1 ไร เลี้ยงแบบขังสลับ
ปลอย  อาหารหลักสวนใหญที่ใชมีทั้งอาหารขนและ อาหารหยาบ(หญา) ผลผลิตในฟารมสวนใหญ 
เปนน้ํานมแพะ  ปญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ คือดานที่ดิน การตลาดและการจําหนาย 
 ประยูร และคณะ (2555) ศึกษาผลของเครือขายเกษตรกรเขมแข็งตอการพัฒนาการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่เขต 5 ปศุสัตว พบวา สวนใหญเปนนิติบุคคล รวมกลุมกันไมเกิน 5 ป มีสมาชิกระหวาง 
11-30 ราย สวนใหญมีระเบียบกลุม ไมมีการออม ไมมีทุนในการบริหารกลุม ประชุมสมาชิกนานๆ
ครั้ง ความเขมแข็งของกลุมอยูในระดับปานกลาง ประเด็นความเขมแข็งของกลุม คือ การบริหาร
จัดการกลุม และการใหบริการสมาชิก สวนการเชื่อมโยงกลุมและการมั่นคงของกลุมอยูในระดับปาน
กลาง กิจกรรมกลุมรอยละ 80 ไดแก การไดรับความรูและประสบการณ การแบงหนาที่ในกลุม
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ชัดเจน การไดรับบริการจากกรมปศุสัตว โดยพบวา อายุ ลักษณะของกลุม รูปแบบการ รวมตัวของ
สมาชิก จํานวนสมาชิก การมีกิจกรรมการระดมหุน เงินออม ทุนหมุนเวียน และการประชุมสมาชิก 
ของกลุม มีความสัมพันธทางสถิติกับความเขมแข็งของกลุม ผลการศกึษาเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ พบวา 
สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41 – 50 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพทําการเกษตร 
เปนสมาชิกกลุมมาไมเกิน 5 ป มีขนาดฟารมมากกวา 20 ตัว เลี้ยงในระบบผสมผสาน เปนแพะพันธุ
ลูกผสม ผสม พันธุโดยใชพอเลี้ยงปลอยตามแหลงธรรมชาติ ไมใหอาหารขน ใหอาหารเสริมแรธาตุ 
ฉีดวัคซีนและถายพยาธิเปนประจํา ขายแพะในรูปแพะเนื้อกับพอคาเร ไมมีการแปรรูป เรื่องที่
เกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก การประชุมกลุม การรวม
หารือกับสมาชิก และเจาหนาที่ การรวมเผยแพรขอมูลขาวสาร จัดกิจกรรมถายทอดความรู กิจกรรม
ปองกันควบคุมโรค จัดกิจกรรมแกปญหากลุม รับความรูจากการอบรม และรวมรับขอมูลขาวสาร 
โดยพบวา อาชีพ รูปแบบการเลี้ยงแพะและอายุการเปนสมาชิกกลุมมีความสัมพันธทางสถิติกับการมี
สวนรวมในกิจกรรมของกลุมเกษตรกร ความพึงพอใจของเกษตรกรตอบทบาทของกลุมเกษตรกร 
พบวา กิจกรรมกลุมที่เกษตรกรมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การไดรับความสะดวกใน
การติดตอและมีโอกาส ใกลชิดกับเจาหนาที่ การจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก 
การถายทอดความรูและ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ การใหบริการดานการ
ปรับปรุงพันธุ ดานการควบคุมปองกัน โรค และดานการดูแลสุขภาพแพะ การชวยเหลือและไดรับ
การยอมรับจากเพ่ือนสมาชิก โดยพบวา อายุ ศาสนา อาชีพหลัก และประสบการณการเลี้ยงแพะของ
เกษตรกรมีความสัมพันธทางสถิติกับความพึงพอใจของ เกษตรกร ความคิดเห็นเกษตรกรตอการ
เปลี่ยนแปลงการเลี้ยงแพะ 
 พัชราภรณ แกวน้ําใสและพัชนี ขนิษฐวงศ (2553) รายงานการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ 
ของเกษตรกรในจังหวัดอางทอง พบวา เกษตรกรมีการติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวบอยครั้งที่สุด และ
สวนใหญรับขาวสารความรูการเลี้ยงแพะจากสื่อสิ่งพิมพ เกษตรกรรอยละ 76.31 ไมเคยผานการ
อบรมและศึกษาดูงานดานการเลี้ยงแพะเลย รอยละ13.16 เคยรับการอบรมและไปศึกษาดูงานดาน
การเลี้ยงแพะนานกวา 1 ปแลว เกษตรกรมีความรูทางดาน พันธุและการผสมพันธุ การจัดการ  การ
สุขาภิบาล การปองกันโรค และยกเวนอาหารและการใหอาหาร ยกเวน ระดับโภชนะ ความตองการ
อาหารหยาบและอาหารขนของแพะตอวัน เกษตรกรสวนใหญใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะเพียง
บางสวนหรือไมมีการใชเทคโนโลยีเลย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ตองมีการลงทุน เทคโนโลยีที่เกษตรกร
นําไปใชมากที่สุด ไดแก การสุขาภิบาลและการปองกันโรค เชน การฉีดวัคซีนโรคปากและเทเปอย 
ปญหาที่พบในการเลี้ยงแพะ ไดแก ปญหาดานเงินทุนที่จะขยายหรือปรับปรุง สภาพของโรงเรือน 
ปญหาขาดแคลนพอพันธุ ไมทราบแหลงจําหนายพอพันธุที่ดีและโรค ปญหาขาดแคลนหญาในฤดูแลง 
ปยหาอาหารขนราคาแพง และปญหาโรคพยาธ ิ
 บุญสง และสิริพงศ. 2555. ศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะและวิถีการตลาดแพะของเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา สวนใหญเกษตรกรเปนเพศชาย นับ
ถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประสบการณการเลี้ยง 5.18 ป วัตถุประสงคขาย
การเลี้ยงเพื่อจําหนายลูกแพะและขุนขาย สวนใหญเลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปลอย มีพื้นท่ีเลี้ยงเฉลี่ย 7.71 
ไร มีแพะเฉลี่ย 40.71 ตัว อายุการเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน 2.91 ป รายไดจากการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 
94,217.22 บาท รายไดจากการขายมูลเฉลี่ย 3,858.97 บาท นิยมซื้อขายแพะที่น้ําหนัก 20 -25 
กิโลกรัม ตลาดคือพอคาแพะในอําเภอและจังหวัด ปญหาของกลุมวิสาหกิจชุมชน คือ โรคพยาธิและ
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โรคติดตอ แพะมีราคาถูก ปญหาจัดในระดับปานกลาง ขอแนะนํา คือ ตองการพอพันธุสายเลือดสูง 
การตรวจโรค การตลาด การจําหนาย การมีโรงเชือดและการแปรรูป 
 บุญชู และคณะ (2553) ศึกษาการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดแพะโดยเกษตรกรมี
สวนรวมในพื้นท่ีภาคใตตอนบน พบวา  เกษตรกรผูเลี้ยงแพะสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ 
72.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 62.9  ประกอบอาชีพหลักภาคการเกษตร รอยละ 43.9 
มีรายไดหลัก นอยกวา 100,001 บาท/ป รอยละ 63.6 เฉลี่ย 109,701.67 บาท/ป แรงงานเลี้ยงแพะ
นอยกวา 3 คน รอยละ 91.8 เฉลี่ย 1.62 คน วัตถุประสงคการเลี้ยงแพะเพ่ือจําหนาย/ประกอบพิธี
ทางศาสนา/บริโภคในครัวเรือน/ตองการมูลแพะเปนปุย รอยละ 20.9  เลี้ยงแพะพันธุพ้ืนเมือง รอย
ละ 57.7  ลักษณะโรงเรือนยกพื้นมีรอง รอยละ 63.6 เลี้ยงแบบกึ่งขังก่ึงปลอย รอยละ 43.2 ใชแหลง
อาหารหยาบท่ีมีตามธรรมชาติ รอยละ 53.9  มีการถายพยาธิแพะทุกตัว รอยละ 62.0 วิธีการ
จําหนายแพะโดยชั่งน้ําหนัก รอยละ 66.9 ผูซื้อ/ผูขายตอรองราคากันเอง รอยละ 66.1 ราคาแพะท่ี
จําหนาย มากกวา 100 บาท/กิโลกรัม รอยละ 81.2  การวิเคราะหหาความสัมพันธในกลุมปจจัย
ตางๆ กับเปอรเซ็นตการตาย พบวา อาชีพหลักของผูเลี้ยงแพะ รายไดหลักของครอบครัว/ป พันธุ
ลักษณะโรงเรือน วิธีการเลี้ยง การกําหนดราคา  และวิธีการจําหนาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  การวิเคราะหหาความสัมพันธในกลุมปจจัยตาง ๆ กับแหลงจําหนายแพะ
เกษตรกร พบวา ศาสนา อาชีพหลักของผูเลี้ยงแพะ จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงแพะ  พันธุ  แหลง
อาหารหยาบ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ธนจิตร และสุพร (2551) ศกึษาปจจัยของระบบการเลี้ยงแพะที่มีผลกระทบตอการจําหนาย
แพะของเกษตรกรภาคใตตอนบน ระบบการเลี้ยงแพะของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญเลี้ยง
แพะ เพื่อผลิตลูกขาย รอยละ 61.6  เลี้ยงแพะเฉลี่ย 20.24 ตัว  แพะที่เลี้ยงเปนพันธุพื้นเมือง รอยละ 
51.0 เกษตรกรเลี้ยงแพะแบบปลอยใหหากินเองตามธรรมชาติ รอยละ 56.8 มีโรงเรือนแยกตางหาก 
รอยละ 98.1 มีการถายพยาธิภายในเทากับการถายพยาธิภายนอก รอยละ 51.0 สวนใหญแพะของ
เกษตรกรเคยปวย รอยละ 86.9 รักษาโดยการแจงเจาหนาที่ปศุสัตว รอยละ 59.6 โดยแพะสวนใหญ
เปนโรคทองอืด รอยละ 59.5 และใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคแพะรอยละ 71.6  
 ภมรินทร และ กฤษณพร (2550) ศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่
พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ สวนใหญรอยละ 76.2  เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.4 ป นับถือศาสนา
อิสลาม รอยละ 90.5 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา รอยละ 68.6 เลี้ยงแพะเปนอาชีพเสริม 
เกษตรกรที่เลี้ยงแพะ มีอาชีพทําสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน รอยละ 40.0 โดยมีรายไดจาก
การเลี้ยงแพะ เฉลี่ย 18,372.4 บาทตอป มีประสบการณในการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 5.2 ป ไมเคยผานการ
ฝกอบรมและดูงาน รอยละ 53.3 เลี้ยงแพะเฉลี่ย  25.3  ตัว ลักษณะการเลี้ยงแพะเปนแบบปลอยให
หากินเอง รอยละ 49.9 พันธุแพะที่เลี้ยงเปนพันธุพ้ืนเมืองและพันธุลูกผสม 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาเรื่องสภาพการเลี้ยงแพะและความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรใน

เครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช

รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  และในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดในการ

กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ศึกษาเปนเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว         

สุราษฎรธานีในพื้นที่เขต 8  ป พ.ศ. 2562 จาก 9 จังหวัด ประกอบดวย กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง 

สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง และพัทลุง คือ มีประชากรผูเลี้ยงแพะจํานวน 6,737 ราย 

โดยสุมตัวอยางไดจํานวน 378 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซน็ต ตามวิธีของ Yamane, 1973  

สูตร    n = N/1+ Ne2 

เมื่อ  n  เปนขนาดกลุมตัวอยาง 

       N  เปนขนาดของประชากร 

       e  เปนความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

แทนคาในสูตร 

       n  =  6,737/1+6737 (0.05)2   =  6,737/17.8425 

       n  =  377.58 

เพราะฉะนั้น กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาในครั้งนี้เทากับ 378 ตัวอยาง 

                                                                                                       

จังหวัดในพ้ืนที่เขต 8 จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 
นครศรีธรรมราช 1,568 88 
กระบี่ 1,254 70 
พังงา 513 29 
ภูเก็ต 35 2 
สุราษฎรธานี 448 25 
ระนอง 386 22 
ชุมพร 149 8 
ตรัง 880 49 
พัทลุง 1,504 85 
รวม 6,737 378 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Research Instrument) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามปลายเปด (open - 

ended question)และคําถามปลายปด (closed - ended question) โดยแบงเนื้อหาเปน 4 ตอน 

ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขาย

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี

ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุ

สัตวสุราษฎรธานี 

ตอนที่ 3 ความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายศูนยวิจัยและ

บํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี 

ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายศูนยวิจัย

และบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี

การเก็บรวบรวมขอมูล    

การเก็บรวบรวมขอมูล ทําโดยการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 378 ราย จากรายชื่อเกษตรกร

ผูเลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต 8 รวมทั้งหมด 3,787 ราย ทําการออกแบบสอบถาม ใหครอบคลุมเนื้อหาการ

วิจัย สามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยครบถวน หลังจากนั้น ทําการนัดหมายกับเกษตรกรผูเลี้ยง

แพะลวงหนา  ลงพ้ืนที่พบเกษตรกรโดยตรง (Face to face interview) อธิบายแบบสอบถามใหเขาใจ 

เพ่ือใหเกษตรกรกรอกขอมูลตอบแบบสัมภาษณใหครบถวน พรอมบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม หากมี

ขอมูลนอกเหนือไปจากแบบสัมภาษณหลักเพื่อความสมบูรณของงานวิจัย ดําเนินการเก็บขอมูลใน

ระยะเวลา 60 วัน  

การวิเคราะหขอมูล 
      นําขอมูลพ้ืนฐานที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
นําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คาพิสัย รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

     การแปลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สําหรับการกําหนดคาคะแนนความ

ตองการของเกษตรกร กําหนดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับตองการมาก ตองการนอย และไมตองการ 

มีคาคะแนนเทากับ 3, 2 และ 1 ตามลาดับ และใชคาเฉลี่ยจัดระดับเปนชวงคะแนนเพ่ือแปล

ความหมายระดับความตองการ (บุญชม, 2532) ดังนี้คาเฉลี่ย 2.34-3.00, 1.67-2.33 และ 1.00-

1.66 หมายถึง มีความตองการมาก มีความตองการนอย และไมมีความตองการ ตามลําดับ  
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บทที่ 4 

ผลและวิจารณผล  
 

การศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการเลี้ยงและความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรใน

เครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีครั้งนี้ ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด จํานวน 378 ราย  และแบงขอมูลเปน 4 ตอน มีรายละเอียด ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเล้ียงแพะ
ในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ในพ้ืนที่เขต 8 จากกลุมตัวอยางเกษตรกรผู
เลี้ยงแพะ  จํานวน 378 ราย  พบวา เปนเพศชาย (รอยละ 71.16) มากกวาเพศหญิง  (รอยละ 
28.84) เปนในทิศทางเดียวกับรายงานของ ยรรยง และคณะ  (2556) ที่รายงานวาในพื้นภาคใต
ตอนบนมีเพศชาย  (รอยละ 83.7) ที่เลี้ยงแพะมากกวาเพศหญิง  (รอยละ 16.3) อยางไรก็ตาม หาก
พิจารณาตัวเลขแลวพบวาผูหญิงจะเขามาเลี้ยงแพะมากกวาในอดีต ทั้งนี้  นาจะเปนเพราะการเลี้ยง
แพะเปนอาชีพที่ทํางานอยูกับบานกับครอบครัว กิจกรรมงานไมหนักมากนัก และรายไดอยูในเกณฑ
ดี ผูหญิงจึงสามารถเลี้ยงได ดังนั้นมีความเปนไปไดวา แนวโนมที่ผูหญิงจะเขามามีบทบาทในการทํา
ฟารมแพะจะมีทิศทางเพ่ิมข้ึน  
 สําหรับดานศาสนาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเครือขายของศูนยฯ นับถือศาสนาพุทธ      

( รอยละ 78.57) มากกวานับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 21.43) ใกลเคียงรายงานกับ วชิรวิทย และ

คณะ (2562) ที่รายงานวาคนเลี้ยงแพะเนื้อ 85 คน ในจังหวัดชัยนาทนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด    

(รอยละ 100) ท้ังนี้อาจเปนสภาพพ้ืนที่ในจังหวัดชัยนาทมีคนพื้นเพนับถือเฉพาะศาสนาพุทธมาเปน

เวลานานแทบทั้งสิ้น ซึ่งตางจากงานวิจัยสวนใหญในอดีตทีม่ักพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงแพะสวนใหญนับ

ถือศาสนาอิสลาม อยางเชนรายงานของ เพชร  (2558) ที่ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมและ

เครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวาเกษตรกรรอยละ 94     

นับถือศาสนาอิสลามและ นชษร (2555) ที่รายงานคนเลี้ยงแพะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวา    

นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 100 ทั้งนี้นับเปนที่นาสังเกตวา ปจจุบันเกษตรกรที่นับถือศาสนาพุทธ 

ไดหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเพิ่มข้ึนในสัดสวนทีม่ากกวาเกษตรกรที่นับถืออิสลาม อยางท่ี
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ปรากฏในรายงานนี้ ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจัยดานการตลาดแพะมีสภาวะดานราคาดีและคอนขาง

คงที่  ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา คนเริ่มนิยมบริโภคแพะมากข้ึน และปริมาณแพะที่ผลิตยังไมเพียงพอ

กับความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ จึงเปนโอกาสหรือทางเลือกสําหรับทุกคนทุกเชื้อ

ชาติศาสนาที่สนใจการเลี้ยงแพะจะหันเขามาทําอาชีพรองหรืออาชีพเสริมได ประกอบกับสัดสวน

จํานวนของประชากรของชาวไทยพุทธที่มากกวา ทําใหสัดสวนที่ดินที่ถือครองท่ีสามารถทําฟารมแพะ

ไดจึงมากกวาตามไปดวย ดังนั้นการเลี้ยงแพะในปจจุบันในหมูชาวไทยพุทธจึงสามารถท่ีจะขยาย

กิจการทําฟารมและสรางเครือขายเพิ่มขึ้นไดดีกวาในอดีต โดยพบวาในภาคใตมีสัดสวนประชากรที่

นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ78.53) มากกวาท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 24.50) นอกนั้นนับถือ

ศาสนาอื่น จึงมีความเปนไปไดอยางยิ่งท่ีในอนาคตวา แนวโนมการขยายตัวของอาชีพการเลี้ยงแพะ

ในพ้ืนที่เขต 8 ของคนไทยพุทธจะมีมากกวาคนไทยมุสลิม  

  ในสวนของอายุเกษตรกรผูเลี้ยงแพะสวนใหญจะมีอายุระหวาง 41 -60 ป ถึงรอยละ 51.32 

รองลงมาเปนอายุระหวาง 21 -40 ป ระหวาง 60 ปข้ึนไป และอายุนอยกวา 20 ป ที่มีรอยละ 30.69 

14.55 และ 3.44 ตามลําดับ โดยพบวาอายุของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะมีคาเฉลี่ยเปน 45.65 ป โดย

เกษตรกรมีอายุนอยที่สุด คือ 18 ป และอายุสูงสุด คือ 78 ป จะเห็นวา อายุที่ปรากฏจากรายงาน

คอนขางมีความผันแปรมาก บงชี้ใหเห็นวาปจจุบันการทําฟารมเลี้ยงแพะสามารถทําไดในทุกชวงอายุ 

ตั้งแตวัยหนุมจนถึงวัยชรา นั่นอาจเปนเพราะเกษตรกรไดมีการนําเทคโนโลยีดานตาง ๆ เขามาชวยใน

การเลี้ยงแพะเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา อายุเฉลี่ยของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต 8 มีอายุ

นอยลงกวาที่รายงานโดย บุญสง และ สิรพงษ (2555) ที่รายงานวา เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีอายุเฉลี่ย 47.86 ป ทางหนึ่งท่ีจะมีความเปนได คือ เกิดการถายโอนกิจการการทํา

ฟารมแพะจากรุนเกามาสูรุนใหม เชน พอมอบฟารมแพะใหลูกเลี้ยงแทน เปนตน ซึ่งพอจะบอก

ทิศทางของระบบการเลี้ยงแพะในอนาคตไดวา เกษตรกรจะเปนคนรุนใหมจะเขามามีบทบาทใน

ระบบการเลี้ยงแพะของประเทศ สิ่งนี้จะสอดคลองกับโครงการ Young Smart Farmer ของรัฐบาล

ที่กําลังสนับสนุนและดําเนินการอยูในปจจุบัน  

 สวนเรื่องการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงแพะสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

มากที่สุด รอยละ 28.31 รองลงมาคือจบระดับประถมศึกษา รอยละ 19.58 ซึ่งคอนขางแตกตางจาก

งานวิจัยที่ผานมา ที่สวนใหญรายงานไปในทิศทางเดียวกันวา คนเลี้ยงแพะสวนใหญสําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษา แตสิ่งนาสนใจไปกวานั้น คือ คนที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรี มีมากถึงรอยละ 

16.14 ใกลเคียงกับ นชษร และคณะ (2555) ที่รายงานผูเลี้ยงแพะในจังหวัดอยุธยาวาสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 17.50 สูงกวาในอดีตที่รายงานโดย ยรรยง และคณะ (2555) วา คนจบ

ปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะในภาคใตตอนบน มีรอยละ 13.50 นั่นหมายถึงทิศทางของ

เกษตรกรที่จบระดับบัณฑิตศึกษามาหันมาประกอบอาชีพสวนตัวในเรื่องการเลี้ยงแพะมีเพิ่มมากขึ้น 

นาจะเปนเพราะคนเหลานี้คิดวาโอกาสในการขยายตัวของตลาดแพะยังคงเปดกวาง เปนสัตวที่มีราคา

ดีและมีความเสถียรภาพดานราคา สามารถเปนอาชีพที่สรางรายได มีความมั่นคง และมีโอกาสที่จะ

ประสบผลสําเร็จจากธุรกิจการเลี้ยงแพะไดในอนาคต และหากพิจารณาแลวอายุกับระดับการศึกษา
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นาจะมีความสัมพันธกันในแงที่วา คนจบระดับปริญญาท่ีหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ิมข้ึน

จะทําใหคาของอายุเกษตรกรผูเลี้ยงแพะมีแนวโนมลดลง  

 ในดานอาชีพเกษตรกรรมหลัก พบวาเกษตรกรที่เลี้ยงแพะควบคูกับการทําสวนยางพารา 

เปนอันดับแรกถึงรอยละ 50.26 รองลงมาคือเลี้ยงแพะควบคูกับการทําสวนปาลมน้ํามันรอยละ 

38.90 และเลี้ยงแพะควบคูไปกับการทําสวนผลไมรอยละ 4.23 และเกษตรกรรมอยางอ่ืน ๆ เชน ทํา

สวนผสมผสาน เปนตน รอยละ 6.61 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในทางเดียวกับที่ บดี และคณะ (2559) 

รายงานวา ในจังหวัดสุราษฎรธานีในคนเลี้ยงแพะในสวนยางและสวนปาลมมากถึง 57.00 บงชี้วา 

การเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเครือขายของศูนยฯในพื้นที่เขต 8 ยังคงทําควบคูไปการอาชีพทําสวนที่

เปนพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใตที่มีอยูเดิมและไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะเปนอาชีพที่

กอใหเกิดรายไดทั้งสองทาง การทําสวนยังเปนอาชีพดั่งเดิม ดังนั้นการเลี้ยงแพะและการทําสวนจึง

เปนสิ่งที่เก้ือหนุนกันไดอยางลงตัว เชน การใชประโยชนจากมูลแพะ การใชผลพลอยไดจากทาง

ปาลมน้ํามัน การใชประโยชนจากหญาในพื้นที่วางเปลาระหวางรองสวน เปนตน  

 เรื่องรายไดตอครัวเรือนตอป พบวา รอยละ 58.99 มีรายไดตอปนอยกวา 120,000 บาท 

รองลงมามีรายไดตอประหวาง 120,001 – 240,000 บาท รอยละ 26.46 และมีรายไดตอป มากกวา 

240,000 บาทข้ึนไป รอยละ 14.55 และคาเฉลี่ยของรายไดเทากับ 176,158.73 บาท/ป ซึ่งใกลเคียง

กับรายงานของ ยรรยง และคณะ (2555) รายงานรายไดรวมเฉลี่ย(ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร)

ของเกษตรผูเลี้ยงแพะทางภาคใตตอนบนทั้งหมดเปน 168,081.44 บาท/ป อนุมานไดวา เพ่ิมขึ้นกวา 

7 ปกอนประมาณ 8,077 บาท/ป อยางไรก็ตามคาครองชีพปจจุบันก็สูงกวา 7 ปกอนเชนกัน สอให

เห็นวาเกษตรกรไมไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้นเทาใดนัก และอีกขอมูลพบวาเกษตรกรที่มีรายไดนอยที่สุด 

คือ 96,000 บาท/ป และเกษตรกรที่มีรายไดมากที่สุด คือ 2,000,000 บาท/ป ซึ่งมีความผันแปรมาก 

โดยในรายที่มีรายไดต่ําสุดเปนเกษตรกรรายยอยที่เริ่มหันมาเลี้ยงแพะและมีแพะจํานวนนอย รายได

หลักจึงยังคงมาจากทําสวนยางพารา สําหรับเกษตรกรที่มีรายไดสูงสุด พบวา เปนเกษตรกรท่ีมีสวน

ปาลมน้ํามันมากกวา 50 ไร และเลี้ยงแพะมากกวา 10 ป เกษตรกรใชระบบการผสมเทียมของ

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี และ ยังเปนเครือขายสัตวพันธุดีของ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ท้ังเคยไดรับรางวัลมาแลว โดยในปที่ผานมา เกษตรกรให

ขอมูลเฉพาะรายไดที่มาจากการเลี้ยงแพะเพียงอยางเดียวถึง 1,200,000 บาท จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ

และถอดบทเรียนเพ่ือเปนตัวอยางและเผยแพรแนวทางการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจในอนาคต 

 สําหรับพ้ืนท่ีถือครองของเกษตรกร พบวา รอยละ 30.16 มีพื้นที่ต่ํากวา 10 ไร ซึ่งหาก

พิจารณาแลว เกษตรกรกลุมนี้อาจมีขอจํากัดในการเลี้ยงแพะเรื่องโอกาสในการขยายขนาดฟารม

ขนาดใหญไดในอนาคต สวนเกษตรกรอีกรอยละ 49.94 เปนกลุมที่มีพื้นท่ีมากกวา 10 ไรขึ้นไป เปน

กลุมท่ีจะมีความเปนไปไดวามีความพรอมและศักยภาพในการขยายธุรกิจดานการเลี้ยงแพะได

มากกวา และนาจะเปนกลุมที่เจาหนาที่ผูเก่ียวของมีโอกาสสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูเลี้ยงแพะใน

การขยายขนาดฟารมในเชิงธุรกิจไดมากกวา แตท้ังนี้ตองมองปจจัยอ่ืน ๆ รวมดวย   

 ดังนั้น ในภาพรวมของขอมูลท่ัวไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะใน

กลุมเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีที่รายงานในขางตน หลายประเด็นที่คอนขาง
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จะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ทั้งเรื่องเพศ ศาสนา อายุ และระดับการศึกษา แตในเรื่องอาชีพ 

รายได และพื้นที่ ยังคงมีลักษณะใกลเคยีงกับเชนอดีตที่ผานมา (ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเล้ียงแพะในกลุมเครือขาย

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี

N=378 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

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    
 นอยกวา 20 ป 13 3.44 
 21-40 ป 116 30.69 
 41-60 ป 194 51.32 
 มากกวา 60 ป 55 14.55 
4. การศึกษา    
 ไมไดรับการศึกษา 37 9.78 
 ประถมศึกษา 74 19.58 
 มัธยมศึกษาตอนตน 69 18.25 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 107 28.31 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 30 7.94 
 ปริญญาตร ี 61 16.14 
5. อาชีพเกษตรกรรมหลัก   
 สวนยางพารา 190 50.26 
 สวนปาลมน้ํามัน 147 38.90 
 สวนผลไม 16 4.23 
 เกษตรกรรมอ่ืน ๆ  25 6.61 
6.รายไดครัวเรือนตอป   
 นอยกวา 120,000 บาท 223 58.99 

 120,001-240,000 บาท 100 26.46 

 มากกวา 240,000 บาท 55 14.55 
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 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุง

พันธุสัตวสุราษฎรธานี จากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงแพะจํานวน 378 ราย พบวา เกษตรกรใน

เครือขายรอยละ 65.87 มีประสบการณในการเลี้ยงแพะนอยกวา 5 ป เปนไปในทิศทางเดียวกับ    

บดีและคณะ (2559) ที่รายงานประสบการณการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานีวามี

คาเฉลี่ย 5.30 ป ซึ่งประสบการณการเลี้ยงแพะของเกษตรกรนาจะมีความสัมพันธกับสถิติผูเลี้ยงแพะ

ในปจจุบัน ทีก่รมปศุสัตวรายงานสถิติวามีเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในแตละปมีทิศทางเพ่ิมขึ้น จะสงผลให

ประสบการณการเลี้ยงแพะเฉลี่ยในทิศทางลดลง แตสิ่งท่ีนาสนใจ คือ เกษตรกรท่ีมีประสบการณการ

เลี้ยงมากกวา 5 ปข้ึนไป แมจะมีเพียงรอยละ 34.13 เกษตรกรในกลุมนี้นาจะเปนกลุมที่มีความเขาใจ

ในเรื่องระบบการเลี้ยง การจัดการ และการตลาดแพะดีพอสมควร และนาจะเปนกลุมท่ีมีแนวโนมที่

จะมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงแพะ เจาหนาที่ภาครัฐมีโอกาสที่จะเขาไปมีสวนรวมในการสงเสริม

และสนับสนุนเกษตรกรเพ่ือใหการเลีย้งแพะเกิดความยั่งยืนและสามารถตั้งเปนฟารมตัวอยางได  

 ในเรื่องแรงงานพบวา หากไมใชฟารมแพะขนาดใหญที่มีการจางคนงานเลี้ยงแพะหลายคน 

(มากกวา3 คน) ที่มีเพียงรอยละ 4.50 ระบบแรงงานสวนใหญนาจะเปนแรงงานภายในครอบครัวที่

ชวยกันเลี้ยงแพะ ปรากฏวา ในการเลี้ยงแพะรอยละ 51.59 ใชจํานวนแรงงาน 2 คน รอยละ 35.98 

ใชจํานวนแรงงานเพียง 1 คน และรอยละ 7.93 ใชจํานวนแรงงาน 3 คน  

 สําหรับขนาดของฝูงมีคาคอนขางใกลเคียงกัน พบวารอยละ 32.80 เลี้ยงแพะไมเกิน 20 ตัว 

ซึ่งนาจะเปนผลมาจากเกษตรกรในเครือขายเปนเกษตรกรรายใหมที่เพ่ิงเริ่มเลี้ยงและมีประสบการณ

นอย กําลังการผลิตนอย หากเปนเกษตรกรรายเดิมอาจเปนเพราะอายุเกษตรกร จํานวนแรงงานหรือ

พ้ืนที่เปนขอจํากัด สวนรอยละ 35.45 เลี้ยงแพะระหวาง 21 – 40 ตัว และรอยละ 31.75 เลี้ยงแพะ

มากกวา 40 ตัว หากพิจารณาขนาดฟารมที่เลี้ยงต่ํากวา 40 ตัว มีมากถึงรอยละ 68.25 ซึ่งไมใชขนาด

ฟารมแพะที่ใหญ สิ่งนี้อาจสอใหเห็นวากําลังการผลิตแพะในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ ยังไมเพียงพอ

กับความตองการของตลาดในทองถิ่น การเรงพัฒนาฐานพอแมพันธุแพะ และการกระจายพอแมพันธุ

ในพื้นที่เขต 8 จึงยังคงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวในพ้ืนที่ที่ตอง

เพ่ิมจํานวนแพะเพ่ือการผลิตพอแมพันธุเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรทั้งในและนอกเครือขายที่มีความ

พรอมในอนาคต  

 สวนสายพันธุแพะที่เลี้ยงกันมากที่สุดของเกษตรกร คือ แพะเนื้อลูกผสม รอยละ 38.36 

รองลงมาเปนสายพันธุบอร รอยละ 29.10 เนื่องจากเปนแพะเนื้อที่มีการเจริญเติบโตดี ภายใตการ

จัดการที่ดี และรอยละ 16.14 เปนสายพันธุแองโกลนูเบียน ซึ่งเปนสายพันธุที่ไดรับความนิยมในอดีต 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

7. พื้นท่ีถือครอง   
 ต่ํากวา 5 ไร 114 30.16 
 6-10 ไร 79 20.90 
 11-15 ไร 62 16.40 
 16-20 ไร 39 10.32 
 มากกวา 20 ไร 84 22.22 
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อยางไรก็ตามในเรื่องพันธุกรรมหรือระดับสายเลือดที่แทจริงยังคงไมชัดเจน เกษตรกรนาจะตอบใน

ภาพรวมของฝูงโดยดูจากลักษณะปรากฏ (Genotype) เพราะสวนใหญแพะที่เลี้ยงในปจจุบันนาจะ

เปนลูกผสมแทบทั้งสิ้น สําหรับแพะพ้ืนเมืองมีเพียงรอยละ 16.40 อนุมานไดวา ความตองการของ

ตลาดก็ยังคงมีอยู ราคาดีมาก โดยในพ้ืนที่เขต 8 พบวา มีราคาตั้งแต 160 -180 บาท/กิโลกรัมของ

แพะมีชีวิต ทั้งยังเปนแพะที่เลี้ยงงายภายใตการจัดการที่ไมยุงยากนัก แมจะเติบโตชาก็ตาม รวมถึง

กรมปศุสัตวกําลังพัฒนาศักยภาพและอนุรักษพันธุกรรมแพะพ้ืนเมืองในภาคใตที่มีเอกลักษณเฉพาะ 

อาทิ แพะดําวังคีรี เปนตน  เกษตรกรบางกลุมจึงยังคงมีการเลี้ยงแพะพ้ืนเมืองกันอยูพอสมควร 

 สําหรับรูปแบบการเลี้ยงที่เกษตรกรนิยม คือ แบบก่ึงขังก่ึงปลอย (Semi-intensive) รอยละ 

71.69 เกษตรกรมักนิยมปลอยในชวงบาย 2-3 ชั่วโมงเพ่ือใหแพะหากินเอง มีรายงานของสาธิต 

(2551) สรุปวาการเลี้ยงรูปแบบก่ึงขังกึ่งปลอย ทําใหแพะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาเมื่อ

เปรียบเทียบการการเลี้ยงแบบขังคอกยืนโรงอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากแพะไมเครียดจนเกินไป

ในสภาพยืนโรงหรือขังคอก และแพะสามารถเลือกกินหาอาหารท่ีชอบในแปลงหญาไดในชวงเวลาที่

เหมาะสม สวนการขังคอกยืนโรงรอยละ 25.68 เกษตรกรอาจมีพื้นท่ีจํากัด ไมมีเวลาดูแล และคิดวา

สามารถปองกันโรคพยาธิเขาสูตัวแพะไดในระดับหนึ่ง และการเลี้ยงแบบปลอยเพียงรอยละ 6.61 

นาจะเปนเกษตรกรกลุมที่เลี้ยงแพะพ้ืนเมืองเปนสวนใหญ เนื่องจากมีความทนทานตอโรคและ

สภาพแวดลอมไดด ี

 สําหรับอาหารขนหลักที่เกษตรกรใชเลี้ยงแพะ พบวา นิยมใชวัตถุดิบอาหารสัตวในทองถ่ิน 

คือ กากปาลมโรงงาน รอยละ 33.60 รองลงมา คือ ซื้ออาหารสําเร็จรูปมาใช รอยละ 31.75 ผสม

อาหารเองรอยละ 26.98 และอาหารขนอื่น ๆ รอยละ 4.50 เชน กากถั่วเหลือง กากน้ําเตาหู ผิวถั่ว

เหลือง เปนตน และไมใชอาหารขนในการเลี้ยงมีเพียงรอยละ 3.17 หากมองในเชิงลึกจะพบวา กลุมที่

ผสมอาหารขนเอง จะมีสวนผสมหลักของกากปาลมแทบทุกราย ดังนั้นพอสรุปไดวา เกษตรกรใน

พ้ืนที่เขต 8 จะใชวัตถุดิบอาหารสัตวหลัก คือ กากปาลมโรงงาน เนื่องจากมีมากในพ้ืนที่และราคาไม

แพงมากนัก ราคาโดยประมาณอยูที่กิโลกรัมละ 9 บาท ซึ่งเกษตรกรพอรับได แตจากรายงานนี้ก็มี

จํานวนไมนอยที่ซื้ออาหารสําเร็จรูป แมจะสะดวก มีคุณคาทางโภชนาการสูง แตราคาคอนขางแพง 

ดังนั้น การพัฒนาดานอาหารแพะท่ีสามารถลดตนทุน ไดโภชนาการครบถวน และความสะดวกใน

การใหอาหาร เชน การทําอาหารครบสวน (TMR) ในแพะ การจัดตั้ง Feed center เปนตน อาจตอง

นําเทคโนโลยีเขามาจัดการในพ้ืนที่ในกลุมที่มีศักยภาพเพียงพอ  

 ในสวนของพืชอาหารสัตวที่นิยมปลูกเพ่ือเปนอาหารหยาบใหแพะ พบวา เกษตรกรรอยละ 

44.97 ปลูกเนเปยรมากที่สุด รองลงมาเปนหญาพื้นเมือง พืชอาหารสัตวชนิดอ่ืน และหญาแพงโกลา 

รอยละ 29.63 18.78 และ 3.97 ตามลําดับ หญาเนเปยรใหผลผลิตตอไรสูง (4-5 ตัน/ไร/รอบการตัด) 

ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไดหลายป เหมาะสําหรับเกษตรกรท่ีมีพื้นที่จํากัด ไดรับการสงเสริมจาก    

กรมปศุสัตว จึงเปนที่นิยมปลูกกันมาก ประมาณการวา การปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 จํานวน     

1 ไร สามารถเลี้ยงแพะได 30 ตัว รองลงมาเปนหญาพ้ืนเมืองที่ขึ้นเองตามธรรมชาติระหวางสวนยาง 

สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไมหรือตามขางถนน เชน หญามาเลย เปนตน และมีรูปแบบการเลี้ยงแพะ

เปนแบบปลอยหรือก่ึงขังก่ึงปลอย ถัดมาคือพืชอาหารสัตวชนิดอ่ืน สวนใหญเปนกระถินที่นิยมนํามา



20 
 

ใหแพะกิน เนื่องจากมีโปรตีนคอนขางสูง (โปรตีนรอยละ 21 ในสภาพวัตถุแหง) สารมิโมซินไมมีผล

ตอตัวแพะ และหางายโดยเฉพาะพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน ไหลทางขางถนน เปนตน อนึ่ง แมกระถินจะ

นิยมนํามาใหแพะกิน แตสวนใหญเกษตรกรในพื้นที่เขต 8 ไมนิยมปลูกเปนพืชอาหารสัตวกันอยาง

จริงจัง สุดทายกลุมเกษตรกรสวนนอยท่ีปลูกหญาแพงโกลาเพื่อเลี้ยงแพะ นาจะเปนกลุมเกษตรกรท่ีมี

ประสบการณการเลี้ยงแพะมานานและมีความเขาใจพืชอาหารสัตวมากพอสมควร เพราะหญา      

แพงโกลาสามารถใชในสภาพสดและเหมาะสําหรับทําเปนหญาแหงคุณภาพดีเก็บไวได  

 รูปแบบการใหอาหารหยาบพบวา รอยละ 88.89 ใหแพะกินอาหารหยาบในสภาพสด 

รองลงมารอยละ 7.94 ใหในรูปอาหารหยาบหมักและรอยละ 3.17 ใหในรูปอาหารหยาบแหง ดังนั้น

การสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตวในการเลี้ยงแพะยังเปนสิ่งจําเปนเสมอ โดยตองคํานึงถึงขนาด

พ้ืนที่ ลักษณะดิน การจัดการของเกษตรกร แรงงาน ตนทุน พันธุพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ รูปแบบการ

เลี้ยง เหลานี้เปนตน เพ่ือใหการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในพ้ืนที่มีอาหารเพียงพอตลอดทั้งปและเกิด

ผลสัมฤทธิ์มากที่สุด  

 ปริมาณแพะที่จําหนายเมื่อปที่ผานมา พบวา เกษตรกรรอยละ 36.77 จําหนายแพะนอย

กวา 10 ตัว ถัดมาเปนการจําหนายได 11-20 ตัว 21-30 ตัว และ มากกวา 30 ตัว รอยละ 29.86 

28.57 และ 12.70 ตามลําดับ จากขอมูลนี้ยิ่งสนับสนุนวา กําลังการผลิตแพะในพ้ืนที่เขต 8 ยังไม

เพียงพอ น้ําหนักตัวแพะที่ขายในปที่ผานมา พบวา เกษตรกรรอยละ 44.97 ขายแพะในชวงน้ําหนัก 

21–30 กิโลกรัม มากที่สุด ซึ่งเปนขนาดตามความตองการของตลาดในทองถิ่น สวนใหญนาเปนกลุม

แพะที่ซื้อขายเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ผูซื้อเลี้ยงไมนานก็สามารถขายได ผูขายก็พอท่ีจะมีกําลังซื้อและได

ปริมาณเนื้อเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในครอบครัว รองลงมารอยละ 25.13 ขายแพะที่มีน้ําหนัก

นอยกวา 20 กิโลกรัม เปนแพะที่มีขนาดเล็ก ซึ่งกลุมนี้นาเปนเกษตรกรที่มีวัตถุประสงคการเลี้ยงเพ่ือ

ขายลูกแพะหยานม เปนกลุมที่มีการจองลูกในทอง บางครั้งมัดจําเงินลวงหนา เมื่อลูกแพะคลอด 

เกษตรกรจะเลี้ยงไป 3 เดือน เม่ือครบหยานม ก็จะทําการขายตามขอตกลง และมีความเปนไปไดวา

กลุมนี้ นาจะมีผูเลี้ยงสายพันธุแทหรือสายเลือดสูงอยูหลายราย จึงเปนกลุมที่สามารถพัฒนาเปน 

Breeder ไดในอนาคต และเกษตรกรรอยละ 22.49 ขายแพะที่มีน้ําหนักมากกวา 30 กิโลกรัม ซึ่ง

เปนแพะขนาดปานกลางไปจนถึงใหญ หากไมใชวัตถุประสงคจําหนายแพะเพ่ือพิธีกรรมทางศาสนาท่ี

ตองใชแพะอายุ 1 ปขึ้นไปแลว กลุมนี้จะเปนการจําหนายแพะเพ่ือการบริโภคในอนาคตท่ีคาดวาจะมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสายพันธุที่นํามาเปนพอพันธุแพะเนื้อในปจจุบันมีขนาดใหญ โตไว อีกทั้ง

ความตองการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคแพะเริ่มเปลี่ยนไป คนเริ่มหันมากินแพะลูกผสมมากขึ้น 

และกลุมที่จําหนายแพะทุกขนาดหรือทุกน้ําหนักมีเพียงรอยละ 7.40   

 ดานราคาแพะในปที่ผานมา โดยพบวา รอยละ 36.77 ขายแพะในราคาชวง 120-140 บาท 

มากที่สุด รองลงมารอยละ 29.10 ขายแพะในชวง 141-160 บาท ถัดไป รอยละ 17.20 ขายแพะใน

ราคา 160 บาทขึ้นไป และกลุมที่นอยที่สุด รอยละ 16.93 ขายแพะในราคา 100 -120 บาท จึงเห็น

ไดวาในพ้ืนที่เขต 8 มีราคาคอนขางดีมาก เนื่องจากเปนแหลงบริโภคเนื้อแพะ โดยเฉพาะในจังหวัด

กระบี่และจังหวัดใกลเคียงโดยรอบ จึงเปนแรงจูงใจใหคนหันมาเลี้ยงแพะเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม หาก

ราคาแพะมีชีวิตสูงเกินไป  อาจจะสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อเนื้อแพะลดลง 
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   สําหรับรายไดจากการจําหนายแพะในปที่ผานมา พบวา รอยละ 57.14 มีรายไดมากกวา 

100,000 บาทตอปขึ้นไป คาเฉลี่ยรายไดของกลุมตัวอยางเทากับ 84,722.22 บาท (คาพิสัย 25,000 

– 1,200,000 บาท) สูงกวารายไดของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะที่ ยรรยง และคณะ (2556) ทําการศึกษา

ในป  2556  ที่มีรายไดเทากับ  63,572.22 บาท  ซึ่งอาจจะประมาณไดวารายไดจากการเลี้ยงแพะ

ของเกษตรกรในพ้ืนที่เขต  8  เพ่ิมมากขึ้นพอสมควร  แตยังคงเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมอยู  

 แหลงทุนหลักที่ใชในการเล้ียงแพะ รอยละ 85.17 ใชเงินทุนสวนตัว และ รอยละ 12.97    

ใชวิธีกูเงินมาลงทุน และรอยละ 1.32 ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการ อาทิ โครงการ 

9101 ตามรอยพอ โครงการเกษตรแปลงใหญ เปนตน (ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 สภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว              

สุราษฎรธานี 

 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

1. ประสบการณ    

 นอยกวา 5 ป 249 65.87 
 5-10 ป 90 23.81 
 มากกวา 10 ป 39 10.32 
2. จํานวนแรงงาน    

 1 คน 136 35.98 
 2 คน 195 51.59 
 3 คน 30 7.93 
 มากกวา 3 คน 17 4.50 
3. ขนาดฝูง    
 นอยกวา 20 ตัว 124 32.80 
 21-40 ตัว 134 35.45 
 มากกวา 40 ตัว 120 31.75 
4. สายพันธุหลักที่เลี้ยงในฟารม    
 บอร 110 29.10 
 แองโกลนูเบียน 61 16.14 
 พ้ืนเมือง 62 16.40 
 ลูกผสม 145 38.36 
5. รูปแบบการเลี้ยง    
 แบบปลอย 25 6.61 
  แบบกึ่งขังก่ึงปลอย 271 71.69 
  แบบขังคอก/ยืนโรง 82 21.70 
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รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

6. อาหารขนที่ใชเปนหลัก       
 ไมใชอาหารขน 12 3.17 
  กากปาลมโรงงาน 127 33.60 
  อาหารสําเร็จรูป 120 31.75 
  อาหารขนผสมเอง 102 26.98 
 อาหารขนประเภทอ่ืนๆ   17 4.50 
7. พืชอาหารสัตวท่ีใชเปนหลัก     
  หญาเนเปยร 170 44.97 
  หญาแพงโกลา 15 3.97 
  หญาพ้ืนเมือง/หญาตามธรรมชาต ิ 112 29.63 
 พืชอาหารสัตวชนิดอ่ืนๆ 71 18.78 
8. รูปแบบการใหอาหารหยาบ    
 อาหารหยาบสด 336 88.89 
 อาหารหยาบแหง 12 3.17 
 อาหารหยาบหมัก 30 7.94 
9. ปริมาณแพะที่จําหนาย    
  นอยกวา 10 ตัว 139 36.77 
  11-20 ตัว 83 29.86 
  21-30 ตัว 108 28.57 
 มากกวา 30 ตัว 48 12.70 
10.น้ําหนักแพะที่จําหนาย     
  ต่ํากวา 20 กิโลกรัม 95 25.13 
  น้ําหนัก 21-30 กิโลกรัม 170 44.97 
  มากกวา 30 กิโลกรัม 85 22.49 
  จําหนายทุกขนาด/น้ําหนัก 28 7.40 
11.ราคาจําหนายแพะ     
  100-120 บาท 64 16.93 
  121-140 บาท 139 36.77 
 141-160 บาท 110 29.10 
 มากกวา 160 บาท 65 17.20 
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 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาสภาพความตองการเล้ียงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือขาย

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ี จากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ  จํานวน 378 ราย 

พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจโดยใชสายพันธุหลักภายในฟารม คือ 

พันธุลูกผสม (2.61±0.48) รองลงมา คือ พันธุบอร (2.45±0.56) และพันธุพ้ืนเมืองมีจํานวนความ

ตองการนอยที่สุด แตก็ยังคงมีบางรายที่มีความตองการเลี้ยงในเชิงธุรกิจ  ความตองการปรับปรุงพันธุ

แพะในฟารมนิยมใชพอแมพันธุ (2.48±0.58) และการผสมเทียม (2.34±0.65) เปนสวนใหญ การ

ยายฝากตัวออนในการปรับปรุงพันธุยังคงมีความตองการนอย สําหรับความตองการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงแพะ พบวา เกษตรกรมีความตองการมากในทุก ๆ ดาน ทั้งการปรับปรุงพันธุ (2.51±0.49)  

การผลิตอาหารขน/อาหารหยาบ(2.64±0.45) การจัดการฟารม (2.46±0.51)และการปองกันและ

รักษาโรค(2.65±0.42) ดานความตองการใชอาหารแพะ เกษตรกรยังคงนิยมการใชอาหารแบบแยก

สวน คือ อาหารขน และอาหารหยาบ ในระดับมาก คอื 2.41±0.61 และ 2.38±0.55 ตามลําดับ การ

ผสมอาหารแบบครบสวน (TMR) เกษตรกรมีความตองการใชในระดับปานกลาง คอื 2.12±0.72 ดาน

จัดการฟารมแพะพบวา ความตองการทุกดานอยูในระดับปานกลาง ทั้งการขยาย/เพ่ิมจํานวน

โรงเรือน (1.82±0.65) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว (2.00±0.62) และการจัดการมูล ขยะ และ

สิ่งแวดลอม (1.77±0.64) ภายในฟารม ดานการปองกันและรักษาโรค พบวา ความตองการเรื่องการ

ทําวัคซีน (2.72±0.49) การใชสมุนไพรปองกันโรค (2.46±0.58) การรักษาโรคเบื้องตน(2.37±0.56)  

และการมีเจาหนาที่หรือสัตวแพทยในพ้ืนที่ (2.45±0.52) อยูในระดับมาก สวนเรื่องมาตรฐานฟารม

อยูในระดับปานกลาง (2.22±0.64) ความตองการดานตลาดในการซื้อขายแพะเกษตรกรยังคงเนน

ภายในประเทศในระดับมาก (2.89±0.34) และตลาดตางประเทศในระดับปานกลาง (2.01±0.67) 

สําหรับความตองการแหลงเงินทุนเพ่ือการขยายกิจการพบวา เกษตรกรใหความสนใจในระดับ    

ปานกลาง โดยมีระดับความตองการแหลงทุนจากธนาคาร กองทุนหมูบาน และโครงการของรัฐบาล

เปน 2.23±0.64 1.99±0.80 และ 1.65±0.76 ตามลําดับ ดานความตองการการสงเสริมการเลี้ยง

แพะ เกษตรกรจะใหความสําคัญในเรื่องกิจกรรมการประกวดแพะและการศึกษาดูงานในระดับมาก 

ตารางท่ี 2 (ตอ)  
รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

12. รายไดจากการจําหนายแพะ    
 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. แหลงทุน    
 เงินทุนสวนตัว 324 85.71 
 กูธนาคาร 34 9.00 
 เงินกองทุนหมูบาน 15 3.97 
 ทุนโครงการอ่ืน ๆ ของรัฐบาล 5 1.32 
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คือ 2.52±0.54 และ 2.44±0.55 ตามลําดับ สวนการอบรมหรือใหคําแนะนําอยูในระดับปานกลาง 

2.15±0.59 และความตองการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว พบวา สิ่งที่เกษตรกรตองการสนับสนุนใน

ระดับมาก ประกอบดวย อันดับแรก คือ พันธุแพะ 2.76±0.37 รองลงมาเปนวัคซีนและเวชภัณฑยา 

2.62±0.53 และเปนเครื่องมือ/อุปกรณ/เทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะ 2.45±0.57 สวนความตองการ

เสบียงสัตวสํารอง คือ 2.30±0.60 อยูในระดับปานกลาง (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 สภาพความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 

ความตองการ คาเฉลี่ย  S.D. ระดบัความตองการ อันดับ 
1. สายพันธุหลักในฟารม      

- แองโกลนูเบียน 2.14 0.72 ปานกลาง 4 
- บอร 2.45 0.56 มาก 2 
- พ้ืนเมือง 1.31 0.65 นอย 5 
- คาลาฮาร ีเรด 2.27 0.64 ปากกลาง 3 
- เน้ือลูกผสม 2.61 0.48 มาก 1 

2. วิธกีารปรับปรุงพันธุ     
- พอแมพันธุ 2.48 0.58 มาก  1 
- การผสมเทียม 2.34 0.65 มาก 2 
- การยายฝากตัวออนแพะ 1.42 0.64 นอย 3 

3. การใชเทคโนโลยดีานตางๆ     
- การปรับปรุงพันธุ 2.51 0.49 มาก 3 
- การผลิตอาหารขน/อาหารหยาบ 2.64 0.44 มาก 2 
- การจัดการฟารม 2.46 0.51 มาก 4 
- การปองกันและการรักษาโรค 2.65 0.42 มาก 1 

4. ดานการใชอาหารแพะ     
- ใชอาหารขน 2.41 0.61 มาก 1 
- ใชอาหารหยาบ 2.38 0.55 มาก 2 
- ใชอาหารผสมครบสวน (TMR) 2.12 0.72 ปานกลาง 3 

5. ดานการจัดการฟารม     
- ขยาย/เพิม่จํานวนโรงเรือน 1.82 0.65 ปานกลาง 2 
- เพ่ิมพื้นท่ีแปลงพืชอาหารสตัว 2.00 0.62 ปานกลาง 1 
- การจัดการมูล ขยะและสิ่งแวดลอม 1.77 0.64 ปานกลาง 3 

 6. การปองกันโรคและการรักษา     
- การทําวัคซีนในแพะ 2.72 0.49 มาก 1 
- การใชสุมนไพรปองกันโรค 2.46 0.58 มาก 2 
- การรักษาเบื้องตนดวยตนเอง 2.37 0.56 มาก 4 
- เจาหนาที่/นายสตัวแพทยในพ้ืนที ่ 2.45 0.52 มาก 3 
- มาตรฐานฟารม 2.29 0.64 ปานกลาง 5 
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ความตองการ คาเฉลี่ย  S.D. ระดบัความตองการ อันดบั 
 

7. การตลาด     
- ตลาดภายในประเทศ 2.89 0.34 มาก 1 
- ตลาดตางประเทศ 2.01 0.67 ปานกลาง 2 

 
8. แหลงเงินทุน    

 

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

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

 10. ดานการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว     
- พันธุสัตว 2.76 0.37 มาก 1 
- เครื่องมือ/อุปกรณ/เทคโนโลย ี 2.45 0.57 มาก 3 
- เสบียงสตัวสํารอง 2.30 0.60 ปานกลาง 4 
- วัคซีนและเวชภณัฑยา 2.62 0.53 มาก 2 

 

ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเล้ียงแพะในเครือขายศูนยวิจัย

และบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธาน ีพบวา จากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ 378 ราย มีเพียง 43 ราย

หรือรอยละ 11.11 ไมมีปญหาในการเลี้ยงแพะ และมีเกษตรกรมากถึง 336 ราย หรือ รอยละ 88.89 มี

ปญหาในการเลี้ยงแพะจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยที่กําหนดไว ซึ่งปญหาที่พบมากเปน

ลําดับแรก คือ การขาดแคลนแมพันธุ ถึงรอยละ 12.84 แสดงวา ในพ้ืนที่มีการผลิตแมพันธุไมเพียงพอ

กับความตองการของเกษตรกรในการขยายขนาดของฝูงและเพ่ิมกําลังการผลิตภายในฟารมตนเองให

มากขึ้น รองลงมา คือ การขาดวัคซีนและเวชภัณฑยา ที่มีรอยละ 11.93 ทั้งนี้นาจะเปนปญหาในรอบ 1-

2 ปที่ผานมา เรื่องโรคปากและเทาเปอยในสัตวกีบคู โดยเฉพาะโค จึงทําใหเกษตรกรหันมาสนใจเรื่อง

สุขภาพสัตวและมีปญหาการหาซื้อและขอรับบริการในชวงที่ผานมา ถัดมารอยละ 11.85 และ 11.56 ที่

มีปญหาเรื่องขาดการปรับปรุงพันธุและขาดแคลนพอพันธุ ตามลําดับ หรือในภาพรวม รอยละ 23.48 ที่

เกษตรกรประสบปญหาดานการพัฒนาสายพันธุภายในฟารม   

ทั้ งนี้ศูนยวิ จัยบํ ารุ งพันธุ สัตว สุ ราษฎร ธานี ได ร วมกับศูนยวิจั ยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานีปฏิบัติงานดานการปรับปรุงพันธุแพะอยางจริงจังมากวา 10 ป ทั้งการ

ผสมเทียมแพะ การสรางฝูงพอแมพันธุ และการสรางพันธุแพะแดงสุราษฎรฯ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของเกษตรกร อยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดดานเจาหนาท่ีและงบประมาณ จึงคอนขางลาชาเม่ือ

เทียบกับการขยายตัวของอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ รอยละ 11.36 มีปญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว/

อาหารขนมีราคาแพง เกษตรกรตองใชตนทุนท่ีสูงในการผลิต ประกอบกับรอยละ 10.37 ที่เกษตรกรไม

สามารถเขาถึงแหลงทุนได ซึ่งสองสิ่งนี้จะเปนอุปสรรคในการขยายกําลังการผลิตในฟารม ดังนั้นรัฐบาล

จะตองมีโครงการที่เปดโอกาสใหเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเขาถึงแหลงทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา

ไดงาย และหนวยงานที่ เกี่ยวของดานอาหารสัตวจะตองเขาไปสงเสริมดานอาหารแพะ และ               
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นําเทคโนโลยีการผลิตอาหารแพะที่โภชนาการครบถวนและมีตนทุนต่ํามาบริการในพ้ืนที่ เชน การใช

เครื่องผสมอาหาร TMR ในการผลิตอาหารครบสวนสําหรับกลุมผูเลี้ยงแพะที่ตองการ เปนตน เนื่องจาก

ตนทุนการผลิตสัตว รอยละ 60-70 คือ ดานอาหารและการใหอาหาร ทั้งนี้นาจะสอดคลองกับ รอยละ 

7.20 คือเกษตรกรขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะ 

จากที่กลาวมาเปนปญหาสําคัญๆที่เกิดข้ึนในพื้นที่ พอสรุปไดวา ปญหาที่เกิดข้ึนหลักๆคือ

เกษตรกรตองการแพะพันธุดี และตองการขยายฟารม แตไมมีเงินหมุนเวียนในระบบการผลิต และ

ปญหาที่พบนอยที่สุด คือ ปญหาแรงงาน เพียงรอยละ 1.11 เทานั้น นอกจากนี้จากขอเสนอแนะสวน

ใหญ พบวามี 2 ประเด็น ไดแก เกษตรกรตองการใหมีการผสมเทียมแพะและหาวิธีการลดตนทุน

คาอาหารขนมากที่สุด (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร 

รายการปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร จํานวน รอยละ 
ไมมี 42 11.11 
มี  โดยมีหลายปจจัยดังนี้ * 336 88.89 
   1. ขาดแคลนพอพันธุ 281 11.56 
   2. ขาดแคลนแมพันธุ 312 12.84 
   3. ขาดการปรับปรุงสายพันธุ เชน การผสมเทียม เปนตน 288 11.85 
   4. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว/อาหารขนมีราคาแพง 276 11.36 
   5. ขาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว 84 3.46 
   6. พืชอาหารสัตวไมเพียงพอตลอดทั้งป 158 6.50 
   7. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดานการเลี้ยงแพะ 175 7.20 
   8. ขาดวัคซีนและเวชภัณฑยา 290 11.93 
   9. ขาดองคความรู การใชเทคโนโลยี และดานการอบรมแพะ 133 5.47 
   10. ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 37 1.52 
   11. ปญหาดานพอคารับซื้อ/ราคาไมเปนธรรม 89 3.66 
   12. ไมมีแหลงจําหนายผลผลิต 28 1.15 
   13. ไมสามารถเขาถึงแหลงเงนิทุน 252 10.37 
   14. ขาดแรงงาน 27 1.11 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 
   ผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงและความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือขาย

ศูนยวิจัยบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานใีนพ้ืนที่เขต 8 รวม 9 จังหวัด สรุปผลไดดังนี้ คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 

71.16 นับถือศาสนาพุทธรอยละ อายุเฉลี่ย 45.65 ป (พิสัย 18-78 ป) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายรอยละ 28.31 มีอาชีพการทําสวนยางพารา รอยละ 50.26  ซึ่งเปน           พืชเศรษฐกิจ

หลัก มีรายไดเฉลี่ย 176,158.73 บาท/ป (คาพิสัย 96,000-2,000,000 บาท/ป) พื้นที่ถือครอง

มากกวา 20 ไร รอยละ 22.22 โดยมีแนวโนมวาเกษตรกรที่เปนเพศหญิง เกษตรกรที่นับถือศาสนา

พุทธ และเกษตรกรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทิศทางเพิ่มขึ้น แตแนวโนมอายุคนเลี้ยงแพะมี

ทิศทางลดลง โดยยังคงเลี้ยงแพะควบคูไปกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่  

 ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรสวนใหญ มีประสบการณ 1-5 ปรอยละ 65.87 

ใชแรงงาน 2 คนรอยละ 51.59 มีแพะระหวาง 21 – 40 ตัวรอยละ 35.45 สายพันธุหลักเปนแพะ

ลูกผสมรอยละ 38.36 เลี้ยงแบบก่ึงขังกึ่งปลอย รอยละ 71.69 ใชกากปาลมเปนอาหารขนรอยละ 

33.60 อาหารหยาบใชหญาเนเปยร รอยละ 44.97 ใชอาหารในสภาพสดรอยละ 88.89 น้ําหนักแพะ

ที่จําหนายระหวาง 21 – 30 กิโลกรัมรอยละ 44.97 ราคาที่จําหนายไดระหวาง 141 – 160 บาท 

รอยละ 29.10 มีรายไดจากการเลี้ยงแพะ 84,722.22 บาท (พิสัย 25,000 – 1,200,000 บาท) และ

ใชทุนตนเองในการทําฟารมรอยละ 85.71 ซึ่งประสบการณเลี้ยงแพะมีแนวโนมลดลงเนื่องจากมี

เกษตรกรรายใหมเพ่ิมขึ้น แตยังคงใชแรงงานภายในครัวเรือน ขนาดฝูงมีขนาดปานกลาง นิยมใช

รูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งขังก่ึงปลอย ใชกากปาลมและหญาเนเปยรเปนอาหารในการเลี้ยงแพะเปน

สวนใหญ น้ําหนักแพะมีชีวิตที่จําหนายยังเปนน้ําหนักที่คนนิยมใชบริโภค แตมีแนวโนมที่เกษตรกรจะ

จําหนายแพะขนาดใหญที่มีน้ําหนักตัวมากเพิ่มขึ้น ปที่ผานมาราคาแพะมีชีวิตในพื้นที่อยูในเกณฑดี

มาก รายไดจากการเลี้ยงแพะมีทิศทางดีขึ้นเล็กนอย และยังคงใชเงินสวนตัวในการทําฟารมแพะของ

ตนเอง 

 ตอนที่ 3 ความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร จํานวน 10 ประเด็น สรุปวา 

คาเฉลี่ยความตองการเลี้ยงแพะลูกผสม 2.61 ความตองการใชพอพันธุในการปรังปรุงพันธุ 2.48 

ความตองการการใชเทคโนโลยีดานการปองกันและรักษาโรค 2.65 ความตองการการใชอาหารขน 

2.41 ความตองการกทําวัคซีนในแพะ 2.72 ความตองการจําหนายในประเทศ 2.89 ความตองการ

การสงเสริมการประกวดแพะ 2.52 และความตองการสนับสนุนพันธุแพะจากกรมปศุสัตว 2.76 มี

ความตองการอยูในระดับมากและเปนความตองการลําดับแรก และความตองการแหลงทุนจาก

ธนาคารและความตองการเพ่ิมพ้ืนที่แปลงพ้ืนอาหารสัตว เปนความตองการลําดับแรกแตอยูในระดับ

ปานกลาง ซึ่งความตองการของเกษตรกรยังคงมีลักษณะพื้นฐานในระบบการเลี้ยงสัตว ทั้งดานสาย

พันธุ อาหาร การจัดการฟารมโดยใชเทคโนโลยี โรคและการสุขาภิบาล และการตลาด 
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 ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรที่สําคัญ  ไดแก  ขาดแคลน    

แมพันธุ รอยละ 12.84 ขาดแคลนเวชภัณฑยา รอยละ 11.93 ขาดการปรับปรุงพันธุ รอยละ 11.85 

ขาดแคลนพอพันธุ รอยละ 11.56 ซึ่งปญหาสวนใหญเปนดานการขยายพันธุและการพัฒนาสายพันธุ

แพะในฟารมของเกษตรกร 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศกึษา พบวาความตองการการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจยังคงตองอาศัยปจจัยการผลิตสัตว
พ้ืนฐาน ไดแก พันธุ อาหาร การจัดการฟารม และสุขาภิบาล และปจจัยดานการตลาด แตทิศทาง
การเลี้ยงแพะของเกษตรกรคอนขางเปลี่ยนแปลงจากในอดีตไปพอสมควร เกษตรกรมีความรูมากขึ้น 
สามารถพึ่งพาตนเองได ตองการขยายขนาดฝูงและมีกลุมเกษตรกรและเครือขาย ตลอดจนตลาด
รองรับการผลิต  ซึ่งเมื่อนําผลจากการศึกษามาวิเคราะห จะไดแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงแพะใน
พ้ืนที่ใหมีผลิตผลสูงขึ้น โดยหนวยงานภาครัฐควรมีการสงเสริมเนนในกระบวนการสรางกลุมสราง
เครือขายท่ีเปนรูปธรรม และประสานงานกับภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและใน
ดานการปรับปรุงพันธุ ควรสนับสนุนคนควาการวิจัยในการพัฒนาสายพันธุแพะเพราะ เกษตรกรสวน
ใหญมีการไดมาของแมพันธุแพะในฟารมโดยซื้อจากพอคาในพ้ืนท่ี หากขาดการดูแลอยางจริงจังจะ
ทําใหเกิดปญหาในการผสมเลือดชิด  และควรมีการถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการฟารม เชน 
ดานการตลาด การจําหนายแพะมีชีวิต เปนตน 
          อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้เปนขอมูลเชิงสังคมศาสตร ซึ่งจะไดเพียงขอมูลพ้ืนฐาน 
สภาพการเลี้ยง ความตองการ และปญหาของเกษตรกร แตวิธีแกไขจากที่ไดรายงานไปนั้น 
จําเปนตองใชงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรควบคู ทั้งงานทดลองในหองปฏิบัติการ ฟารมทดลอง 
และการทดลอง on farm ของเกษตรกรเอง เพื่อใหตอบโจทยในแตละพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม เชน 
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร ลักษณะซากแพะและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจอยางแทจริง ในการใหอาหารชนิดตางๆ ในแตพ้ืนที่ เปนตน ก็จะทําใหความตองการเลี้ยง
แพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากขึ้น  
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แบบสัมภาษณ 

สภาพการเล้ียงและความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 

ในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี 

คําชี้แจง แบบสัมภาษณนี้ เปนเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล เรื่อง สภาพการเลี้ยงและความตองการ

เลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ป 2562 

ผูใหสัมภาษณ  ชื่อ-นามสกุล....................................................................  เบอรโทร........................... 

บานเลขที่.............หมูที่........ตาํบล........................อําเภอ..................  จังหวัด.................... 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  / ลงในชองวาง (      ) หนาขอความที่เปนจริงกับตัวทาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสภาพพ้ืนฐาน สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

1. เพศ    (  1  ) ชาย  (  2  ) หญิง 

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

3. อายุ ระบุ……………………ป 

(  1  ) นอยกวา 20 ป   (  2  )  21-40 ป       (  3  ) 41-60 ป     (  4  )  มากกวา 60 ป  

4. ระดับการศึกษา 

(  1  ) ไมไดรับการศึกษา   (  2  ) ประถมศึกษา   (  3  ) มัธยมศึกษาตอนตน   (  4  ) มัธยมศึกษา

ตอนปลาย(  5  ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         (  6  ) ปริญญาตร ี

5. อาชีพเกษตรกรรมหลัก  

(  1  ) สวนยางพารา    (  2  ) สวนปาลมน้ํามัน      (  3  ) สวนผลไม   (  4  ) อื่นๆ 

ระบุ…………..………………. 

6. รายไดของครอบครัว/ ป    รวม...............................บาท/ป     

 (  1  ) นอยกวา 120,000 บาท     (  2  ) 120,001 – 240,000 บาท      (  3  ) มากกวา 240,000 

บาท 

7. พื้นที่ถือครอง (มีเอกสารสิทธิ์) 

(  1  ) นอยกวา 5 ไร   (  2  ) 5 - 10 ไร   (  3  ) 11 – 15 ไร  (  4  ) 16-20 ไร  (  5  ) มากกวา 

20 ไร 
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ตอนท่ี 2 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเครือขายศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี   

1. ทานมีประสบการณเลี้ยงแพะ 

(  1  )  นอยกวา 5 ป           (  2  ) 5-10 ป                  (  3  )  มากกวา 10 ป 

2. แรงงานที่ใชในการเลี้ยงแพะ 

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

3. ขนาดฝูง 

(  1  ) นอยกวา 20 ตัว   (  2  ) 21 -40 ตัว   (  3  ) มากกวา 40 ตัว 

4. สายพันธุหลักที่เลี้ยงในฟารม 

(  1  ) บอร  (  2  ) แองโกลนูเบียน    (  3  )  พื้นเมือง   (  4  ) พันธุลูกผสม 

5. รูปแบบการเลี้ยงแพะ 

(  1  ) ผูกลาม   (  2  ) แบบปลอย    (  3  ) กึ่งขังก่ึงปลอย   (  4  ) ขังคอก/ยืน

โรง 

6. อาหารขนที่ใชเปนหลัก 

(  1  ) ไมใช  (  2  ) กากปาลม  (  3  ) อาหารสําเร็จรูป   (  4  ) อาหารขน

ผสมเอง 

(  5  ) อาหารขนชนิดอ่ืนๆ.ระบุ................................................................................ 

7. พืชอาหารสัตวท่ีใชเปนหลัก 

(  1  ) หญาเนเปยร (  2  ) หญาแพงโกลา (  3  ) หญาพื้นเมือง/หญาตามธรรมชาติ 

(  4  ) พืชอาหารสัตวชนิดอ่ืนๆ ระบุ........................................................................  

8. รูปแบบการใหอาหารหยาบ 

(  1  ) อาหารหยาบสด  (  2  ) อาหารหยาบแหง  (  3  ) อาหารหยาบหมัก 

9. ปริมาณแพะที่จําหนาย 

(  1  ) นอยกวา 10 ตัว  (  2  ) 11 – 20 ตัว (  3  ) 21 – 30 ตัว   (  4  ) มากกวา 30 

ตัว 
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10. น้ําหนักแพะที่จําหนาย 

(  1  ) ต่ํากวา 20 กก.  (  2  ) 21 -30 กก.  (  3  ) มากกวา 30 กก.   (  4  ) จําหนายทุก

น้ําหนัก 

11. ราคาแพะที่จําหนาย 

(  1  ) นอยกวา 120 บาท  (  2  ) 121-140 บาท (  3  ) 141-160 บาท   (  4  ) มากกวา 

160 บาท 

12. รายไดจากการจําหนายแพะปที่ผานมา ระบุ.............................................บาท 

(  1  ) นอยกวา 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. แหลงทุนท่ีใชทําฟารม 

(  1  )  เงินทุนสวนตัว       (  2  )  กูธนาคาร  (  3  )  กองทุนหมูบาน   (  4  ) โครงการ

รัฐบาล 
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ตอนท่ี 3 ความตองการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 

  

ประเด็นความตองการ 

 

ลําดับ 

ระดับความตองการ 

มาก ปานกลาง นอย 

1. ดานสายพันธุหลักในฟารม     

- แองโกลนูเบียน 
    

- บอร 
    

- พ้ืนเมือง 
    

- คาลาฮารี เรด 
    

- พันธุลูกผสม 
    

2. ดานวิธกีารปรับปรุงพันธุ 
    

- พอแมพันธุ 
    

- การผสมเทียม 
    

- การยายฝากตัวออนแพะ 
    

3. ดานการใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
    

- การปรับปรุงพันธุ 
    

- การผลิตอาหารขน/อาหารหยาบ 
    

- การจัดการฟารม 
    

- การปองกันและการรักษาโรค 
    

4. ดานการใชอาหารแพะ 
    

- ใชอาหารขน 
    

- ใชอาหารหยาบ 
    

- ใชอาหารผสมครบสวน (TMR) 
    

5.  ดานการจัดการฟารม 
    

- ขยาย/เพ่ิมจํานวนโรงเรือน 
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- เพ่ิมพ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว 
    

- การจัดการมูล ขยะและสิ่งแวดลอม 
    

6. ดานการปองกันโรคและการรักษา 
    

- การทําวัคซีนในแพะ 
    

- การใชสุมนไพรปองกันโรค 
    

- การรักษาเบื้องตนดวยตนเอง 
    

- เจาหนาที่/นายสัตวแพทยในพ้ืนที่ 
    

- มาตรฐานฟารม 
    

7. ดานการตลาด 
    

- ตลาดภายในประเทศ 
    

- ตลาดตางประเทศ 
    

8. ดานแหลงเงินทุน 
    

- ธนาคาร 
    

- กองทุนหมูบาน 
    

- โครงการของรัฐ 
    

9. ดานการสงเสริมดานการเลี้ยงแพะ 
    

- การอบรม 
    

- การศกึษาดูงาน 
    

- กิจกรรมการประกวดแพะ 
    

10.  ดานการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว 
    

- พันธุสัตว 
    

- เครื่องมือ/อุปกรณ/เทคโนโลย ี
    

- เสบียงสัตวสํารอง 
    

- วัคซีนและเวชภัณฑยา 
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ตอนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเลี้ยงแพะ 

  (      ) ไมม ี

  (      ) มี     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (      ) ขาดแคลนพอพันธุ 

          (      ) ขาดแคลนแมพันธุ 

          (      ) ขาดการปรับปรุงสายพันธุ เชน การผสมเทียม การยายฝากตัวออน เปนตน 

          (      ) ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว/อาหารขนมีราคาแพง 

            (      ) ขาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว 

        (      ) ขาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว 

         (      ) ขาดเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดานการเลี้ยงแพะ 

             (      ) ขาดวัคซีนและเวชภัณฑยา 

        (      ) ขาดองคความรู การใชเทคโนโลยี และดานการอบรมแพะ 

         (      ) ขาดเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดานการเลี้ยงแพะ 

           (      ) ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

          (      ) ปญหาดานพอคารับซื้อ/ราคาไมเปนธรรม 

        (      ) ไมมีแหลงจําหนายผลผลิต 

         (      ) ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน 

       (      ) ขาดแคลนแรงงาน 

ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นอื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

คณะผูศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีตอบคําถามสําหรับงานวิชาการในคร้ังนี้ 
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