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 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้ท ำกำรศึกษำศักยภำพกำรเล้ียงแพะของเกษตรกร โครงกำรส่งเสริม
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อย่ำงยิ่งว่ำผลกำรศึกษำท่ีได้ จะเป็นข้อมูลให้เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจท่ัวไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำร
วำงแผนด้ำนกำรกำรผลิตและตลำดแพะ รวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องใช้ประกอบกำรจัดท ำ
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บุคคลำกรต่ำงๆ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรประสำนงำน และช่วยให้ข้อมูลในกำรศึกษำในครั้งนี้จนส ำเร็จลุล่วงไป
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ค้นหาศักยภาพ
การผลิต การสืบพันธุ์ และความแตกต่างของปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่มีผลต่อ
ศักยภาพในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต 
โดยศึกษาข้อมูลแบบส ามะโนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสมาชิกโครงการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 22 คน ด้วยแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ผลการศึกษา พบว่า ผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่
เป็นเพศชายนับถือศาสนาอิสลาม มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา มีพ้ืนที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 
10.91 ไร่ เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงแพะเพ่ือจ าหน่าย เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกจ าหน่าย มีทั้ง
ประเภทแพะที่เป็นแพะนมและแพะเนื้อ จ านวนแพะที่เลี้ยงเฉลี่ย 40 ตัวต่อราย มีปริมาณนมแพะต่อวัน 
เฉลี่ย 13.69 กิโลกรัม ระยะเวลาการผสมพันธุ์หลังคลอดลูกมากกว่า 45 วัน การดูแลลูกแพะก่อนหย่านม
ส่วนใหญ่ให้หญ้าเต็มที่และเสริมอาหารข้น ให้ลูกแพะหย่านมช่วงระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่มี
การคัดเลือกพันธุ์แพะรุ่นไว้ส าหรับท าพันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์มตนเอง ส าหรับแพะที่ไม่ได้คัดไว้ท าพันธุ์
จะถูกคัดทิ้งจ าหน่าย  แพะที่เลี้ยงกันในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงพันธุ์แพะโดย
ใช้วิธีพ่อพันธุ์คุมฝูง โรงเรือนแพะเป็นแบบยกพ้ืนและมีวัสดุกันแดดกันฝนทุกราย ลักษณะการแบ่งคอกมี
การแยกขังคอกของแพะระยะต่างๆ แหล่งอาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่น ามาจากพืชอาหารสัตว์ที่
ปลูก และในกรณีที่พืชอาหารสัตว์มีไม่เพียงพอทุกรายมีการเสริมอาหารข้น มีการถนอมอาหารสัตว์ใช้
วิธีการท าเป็นหญ้าหมัก แหล่งน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงแพะส่วนใหญ่มาจากบ่อน้ าตื้น และมีการให้น้ าโดยใช้
ระบบประปา (หัวดูด)  การปฏิบัติเมื่อแพะป่วยส่วนใหญ่รักษาเอง มีการถ่ายพยาธิทุกตัว ส่วนมากมีการท า
ความสะอาดและเก็บมูลแพะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  ส่วนใหญ่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อ และมีการใช้อ่างน้ ายาจุ่มเท้า
ก่อนเข้าพ้ืนที่ ช่องทางการจ าหน่ายแพะส่วนใหญ่เกษตรกรขายด้วยตนเอง แหล่งจ าหน่ายแพะจ าหน่ายให้
พ่อค้าในท้องถิ่น โดยส่วนมากผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันเอง วิธีการขายแพะส่วนใหญ่ใช้วิธีขายตามน้ าหนัก 
จ าหน่ายได้ในราคามากกว่า 140 บาทต่อกิโลกรัม โดยแพะที่จ าหน่ายมีอายุเฉลี่ย 4.65 ปี มีน้ าหนักเฉลี่ย 
24.6 กิโลกรัม และมีปริมาณการขายแพะเฉลี่ย  36.75 ตัวต่อปี 
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 ความแตกต่างของปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต และลักษณะการเลี้ยง
แพะ ต่อศักยภาพในการเลี้ยงแพะของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีเพศ อายุ ประเภทแพะที่เลี้ยง 
ประสบการณ์ที่เลี้ยง พ้ืนที่เลี้ยงแพะ มีอ่างจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์มต่างกัน ไม่มีผลต่อศักยภาพในการเลี้ยง
แพะ ส่วน เกษตรกรที่มีอาชีพรอง จ านวนสมาชิกครอบครัว และจ านวนแพะที่เลี้ยงต่างกัน มีผลต่อ
ศักยภาพในการเลี้ยงแพะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05)     
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A study on potential on goat raising of farmers in the Phuket Mega Farm Enterprise for 
Livestock Promotion Project 

Channarong  Tuntichumnankul1/  Thanawat  booripun2/ 
 

Abstract 

This study aims to study some basic factors of production, goat farming and socio-
economic of farmers, which are impact on the potential of goat raising of farmers in the Phuket 
Mega Farm Enterprise for Livestock Promotion Project ‘the Project’. The study, which is 
gathered data from 2 2  goat farmers, members of the Project in Phuket, with unstructured 
questionnaires and interview, found that most of them are males with an average age of 49.50, 
Muslim, with the highest education level of high school. Most of population owns private 
business as primary occupation and agriculture as secondary occupation. The population hold 
approximately 6.96  rai of goats raising areas. Most of the goats raised are milk goats and meat 
goats. The average amount of goat milk is 13 .6 9  kilograms per day. The sale of goat meat is 
approximately 37 goats per year. Goat farmers raised average 40 goats per family, which mostly 
are hybrid breed. Livestock housing is raised platform with divided corrals and daily clean. 
Rough feed sources come from grown fodder. Concentrated feed sources come from a ready-
made food, and supplemented with concentrated food all the time. The method of preserving 
rough feed is grass compost, using water from a shallow pond. The method of raising goats is 
tethering. Puberty is reached when the female aged longer than 1 0  months with most 
consumed rough feed with concentrated feed for doe goat. Next reproduction cycle should 
leave 45  days for post-breeding period. The lactating doe has very high nutrient requirements 
and weaning for more than 3  months. When goats are sick, farmers take care with all the 
parasites widely in the market. For marketing, farmers sell the products themselves to local 
merchants with mutually agreeing prices between buyers and sellers. Most goats sell at 1 4 0 
baht per kilogram and sold at an average age of 4 .6 5  years, with an average weight of 2 4 .6 
kilograms. Most of farmers with an experience and area of raising goat have a foot washing 
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station before entering the farm, which does not affect the goat raising ability. However, the 
secondary occupation, the number of family members and the number of raised goats 
significantly affect the potential for raising goats at (P < 0.05)  
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 แผนพัฒนาชาติ เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง หลุดพ้นรายได้ระดับกลางและสร้างความสุขของคนไทยภาค
การเกษตร มีการพัฒนาการเกษตรสู่การเป็นเลิศด้านอาหาร โดยมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร มากกว่า 3 % กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด 
ด าเนินการภารกิจท่ีส าคัญ เพื่อเร่งรัด แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร และยึดเกษตรกรเป็น
ศูนย์กลาง ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ คือ 1) เกษตรกร
มีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmers) 2) สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Smart Agricultural Group)  3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 
(Smart Agricultural Product)  4) พื้น ท่ีเกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Areal 
Agricultural ) ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (รายได้ประชาชาติต่อหัว
มากกว่า 13,000 USD ~ 390,000 บาท/คน ในปี 2579) ต้ังแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน พืชเศรษฐกิจใน
พื้นท่ีภาคใต้ คือ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ราคาตกต่ า ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง แก่ครัวเรือน
เกษตรกร รัฐบาลได้มีมาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านต่างๆ ฯลฯ  ด้วยเหตุจูงใจนโยบายส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์ของรัฐบาล ท าให้ปัจจุบันเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากพืชเศรษฐกิจตกต่ า ได้กลับมาเล้ียงสัตว์
เพื่อสร้างรายได้กันมาก เพราะผลตอบแทนดีกว่า และตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เช่น แพะ 
โคเนื้อ ท้ังในรูปแบบเกษตรกรรายเดียวหรือรวมกลุ่ม เพื่อจัดหาทุนด าเนินการ แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ท่ีส าคัญ เกษตรกรได้รวมตัวกันจดทะเบียนวิสาหกิจ เป็นเครือข่าย/ชมรม/กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ 
ซึ่งได้ช่ือว่ามีการรวมกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์ท่ีดีสุดของกรมปศุสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับเครือข่ายเกษตรกรผู้
เล้ียงสัตว์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากตลาดแพะคุณภาพมีความต้องการสูง และส่วนใหญ่ยังเป็นอาชีพท่ีอยู่ใน
มือของเกษตรกรรายย่อย มีการส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา และจีน จาก
ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ในครึ่งปีแรกของ 2559 พบว่า มีการส่งออกแพะมีชีวิตผ่าน
ด่าน สปป. ลาว จ านวน 29,917 ตัว และเมื่อรวมกับจ านวนแพะท่ีผ่านด่านชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
ส่งไปขายยังตลาดเดิม คือ 5 จังหวัดชายแดนใต้ แหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ และมาเลเซีย อีกจ านวน 
166,916 ตัว ซึ่งในจ านวนนี้ยังไม่รวมแพะท่ีผลิตและซื้อ-ขายภายในภาคใต้กันเอง การจ าหน่ายแพะมี
ท้ังแบบขายให้พ่อค้าขายปลีก และผ่านพ่อค้าคนกลาง จังหวัดภูเก็ต มีเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ จ านวน 
47 ราย ปริมาณแพะรวม 1,257 ตัว ในจ านวนดังกล่าว มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงแพะ 
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จ านวน 7 วิสาหกิจ จ านวนสมาชิก 23 ราย ปริมาณแพะรวม 580 ตัว ปัจจุบันเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ
ภูเก็ต จ าหน่ายแพะเดือนละประมาณ 400 ตัว ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างจังหวัด แต่ความต้องการของ
ตลาดอยู่ ท่ีประมาณ 1,500 ตัวต่อเดือน ราคาแพะมีชีวิตหน้าฟาร์ม 140 - 150 บาทต่อกิโลกรัม 
(ต้นทุน 58 บาทต่อกิโลกรัม) สืบเนื่องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากพืชเศรษฐกิจตกต่ า เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เล้ียงแพะ 7 วิสาหกิจฯ ได้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ ช่ือ 
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะจังหวัดภูเก็ต และได้รับการอนุมัติให้เป็นแปลงใหญ่ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2560 มีสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 23 ราย มีแม่พันธุ์ 429 ตัว มีพ่อพันธุ์ รวม 60 ตัว ในปีนี้คาดว่ามี
ปริมาณแพะหมุนเวียนในแปลงรวม ประมาณ 1,300 ตัว ประมาณการรายได้เฉพาะการจ าหน่ายแพะ
ไม่น้อยกว่า 2,730,000 บาท หรือรายได้เฉล่ีย 390,000 บาท/ฟาร์ม  และมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า 
สมาชิกในแปลงใหญ่ จะมีรายได้เฉล่ียไม่น้อยกว่า 563,500 บาท/ฟาร์ม ในปี 2564  ด้วยระบบ
ส่งเสริมการเล้ียงแพะแบบแปลงใหญ่ เป็นรูปแบบส่งเสริมซึ่งมีการพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยการ
ทุ่มเทความร่วมมือกันทุกภาคส่วน และเป็นท่ีสนใจของประชาชนท่ัวไป จึงมีความสนใจศึกษา
ศักยภาพการเล้ียงแพะ ของสมาชิกโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต ในเรื่อง
ศักยภาพผลผลิต ประสิทธิภาพการเล้ียง และผลตอบแทนจากการเล้ียง เพื่อน าผลการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดแพะ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้เล้ียงแพะในจังหวัดภูเก็ต ให้มี
ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง กับครัวเรือนเกษตรกรผู้เล้ียงแพะอย่างยั่งยืนตลอดไป 

2. วัตถุประสงค ์ 

 2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ
โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต 
 2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพ การผลิตและการสืบพันธุ์ และผลตอบแทนในการเล้ียงแพะของ
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 

3. สมมุติฐำนกำรวิจัย  

         เกษตรกรท่ีมีสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ การผลิต และลักษณะการเล้ียงแพะ
แตกต่างกัน มีศักยภาพในการเล้ียงแพะแตกต่างกัน 
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4. ขอบเขตของกำรวิจัย  

         การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เล้ียงแพะท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 
ทุกราย มีตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 
และปัจจัยการผลิตและลักษณะการเล้ียงแพะบางประการ และตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
คือ ศักยภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
จังหวัดภูเก็ต ท่ีเกษตรกรสามารถให้ข้อมูลได้ ได้แก่ ผลผลิตน้ านม จ านวนผลผลิตแพะเนื้อ อัตราการ
เกิดของลูกแพะ และอัตราการตาย 
 
5. กรอบแนวคิดกำรศึกษำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ ศักยภาพในการเล้ียงแพะของเกษตรกร ได้แก่ จ านวนพ่อแม่
พันธุ์ แพะรุ่น ลูกแพะ ปริมาณนมแพะต่อวัน และจ านวนแพะท่ีตาย ในปีท่ีผ่านมา ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ดังกล่าว ไปวิเคราะห์เพื่อหาอัตราการผลิตน้ านม, อัตราการผลิตแพะเนื้อ, อัตราการเกิดของลูกแพะ 
และอัตราการตาย เพื่อใช้เป็นตัวแปรตาม ในการหาความสัมพันธ์กับตัวแปรต้น  

 

 

ตัวแปรอิสระ 

กำรผลิตและลักษณะกำรเลี้ยงแพะของวิสำหกิจชุมชน
แปลงใหญ่แพะจังหวัดภูเก็ต 
1. จ านวนแพะ 
2. ประเภทของแพะ  
3. ประสบการณ์ในการเล้ียงแพะ 
4. พื้นท่ีใช้เล้ียงแพะ 

ตัวแปรตำม 

ศักยภำพบำงประกำรในกำรเลี้ยงแพะ    
ของเกษตรกร  
 1. อัตราการผลิตน้ านม 
 2. อัตราการผลิตแพะเนื้อ  
 3. อัตราการเกิดของลูกแพะ 

 4. อัตราการตาย 

สภำพพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจบำงประกำร 
 1. เพศ   
 2. อายุ 
 3. อาชีพใน/นอกภาคเกษตร 
 4. แรงงานในครัวเรือน 
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6. นิยำมศัพท์เฉพำะ  

ศักยภาพการเล้ียงแพะ หมายถึง ความสามารถในการเล้ียงแพะเพื่อผลผลิต ในด้านอัตราการ
ผลิตน้ านม, อัตราการผลิตแพะเนื้อ, อัตราการเกิดของลูกแพะ และอัตราการตาย ตามหลักวิชาการ  

การตลาด หมายถึง สถานท่ีซื้อขาย และก าหนดราคา การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ 
 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีเล้ียงแพะ ท่ีเข้าร่วมสมาชิกเล้ียงแพะแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต 
อัตราการผลิตนม หมายถึง ค่าเฉล่ียน้ านมต่อตัว หรือปริมาณน้ านมท่ีรีดได้ต่อปี /จ านวนแม่

แพะท่ีรีดนมท้ังหมด  
อัตราการผลิตแพะเนื้อ หมายถึง จ านวนแพะท่ีขายเป็นแพะเนื้อ/จ านวนแม่แพะท้ังหมด 
อัตราการเกิดของลูกแพะ หมายถึง จ านวนลูกท่ีเกิดต่อปี/จ านวนแม่แพะท้ังหมด 
อัตราการเกิดของลูกแพะ หมายถึง จ านวนแพะท่ีตาย/จ านวนแพะท้ังหมด 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลการศึกษาท่ีได้ จะน าข้อมูลไปประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนพัฒนาการ
เล้ียงแพะของจังหวัดภูเก็ตในระบบการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ เครือข่ายผู้เล้ียงแพะจังหวัดภูเก็ต และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าข้อมูลท่ีได้จากผลงานวิชาการไปพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเล้ียงแพะ วางแผนการผลิต และจัดการตลาดได้อย่างเหมาะสม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต (ส ำนักงำนจังหวัดภูเก็ต,2559) 

 1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภำคใต้ตอนบนของประเทศไทย ต้ังอยู่
ระหว่ำงละติจูดท่ี 7 องศำ 45 ลิปดำ ถึง 8 องศำ 15 ลิปดำเหนือ และลองจิจูดท่ี 98 องศำ 15 ลิปดำ 
ถึง 98 องศำ 40 ลิปดำตะงันออกมีลักษณะเป็นเกำะ จัดเป็นเกำะท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย
ต้ังอยู่ทำงทิศตะวันตกของภำคใต้ในทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดียมีเกำะบริวำร 32 เกำะ ส่วนกว้ำง
ท่ีสุดของเกำะภูเก็ตเท่ำกับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนท่ีสุดของเกำะภูเก็ตเท่ำกับ 48.7 กิโลเมตร เฉพำะเกำะ
ภูเก็ตมีพื้นท่ี 543.034 ตำรำงกิโลเมตร ส่วนเกำะบริวำรมีพื้นท่ี 27 ตำรำงกิโลเมตร รวมพื้นท่ีท้ังหมด 
570.034 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตำมเส้นทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4 และทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข 402 รวมระยะทำง 867 กิโลเมตร หรือ 
ระยะทำง ทำงอำกำศ คิดเป็น 688 กิโลเมตร โดยมี อำณำเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ       : ติดช่องแคบปำกพระ จังหวัดพังงำ เช่ือมโดยสะพำนสำรสิน  
     และสะพำนเทพกระษัตรี 
 ทิศตะวันออก  : ติดทะเลเขตจังหวัดพังงำ  
 ทิศใต้           : ติดทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย 
 ทิศตะวันตก    : ติดทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นหมู่เกำะ วำงตัวในแนวจำกทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 70 เป็นภูเขำ มียอดเขำท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขำไม้เท้ำสิบสอง สูงจำก
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 529 เมตร และประมำณร้อยละ 30 เป็นพื้นท่ีรำบอยู่ตอนกลำงและ
ตะวันออกของเกำะ พื้นท่ี ชำยฝ่ังด้ำนตะวันออกเป็นดินเลนและป่ำชำยเลน ส่วนชำยฝ่ังทะเลด้ำน
ตะวันตกเป็นภูเขำ และหำดทรำยท่ีสวยงำม 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอำกำศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลม
มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอำกำศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู 
ประกอบด้วย ฤดูฝน และฤดูร้อน 
 1.4 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร   

ตารางที่ 1 ข้อมูลกำรปกครอง  

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. เทศบำล อบต. 
1. เมืองภูเก็ต 8 44 1 6 1 
2. ถลำง 6 46 - 4 4 
3. กะทู้ 3 6 - 2 1 

รวม 17 96 1 12 6 

ท่ีมำ :  ส ำนักงำนจังหวัดภูเก็ต (2559) 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลประชำกรและครัวเรือน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557) 
 

จังหวัด จ ำนวนครัวเรือน 
ประชำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 
ภูเก็ต 225,110 179,221 199,143 378,364 

ท่ีมำ :  ส ำนักงำนจังหวัดภูเก็ต (2559) 
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1.5 การเลี้ยงสัตว์  

ตารางที่ 3 ข้อมูลชนิดของสัตว์เศรษฐกิจ ในจังหวัดภูเก็ต (สัตว์เศรษฐกิจ 5 ล ำดับแรก) 

ชนิดสัตว์ จ ำนวน (ตัว) มูลค่ำ(ล้ำนบำท) 
 ไก ่ 357,504 53,625,600  
 สุกร 13,976 97,832,000  
 โคเนื้อ 1,040 30,120,000  
 กระบือ 1,004 30,120,000  
 แพะ 1,346 5,384,000  

               รวม 217,081,600  

ท่ีมำ :   ส ำนักงำนจังหวัดภูเก็ต (2559) 

 1.6 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต ปี 2557 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
ณ รำคำประจ ำ ปี (Gross Provincial product: GPP) เท่ำกับ 137,901 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
12.25 ของ GRP และร้อยละ 1.05 ของ GDP และมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP per 
capita) ต่อคนต่อปี เท่ำกับ 258,817 บำท สูงเป็นอันดับ 1 ของภำคใต้และเป็นอันดับ 10 ของ
ประเทศ มำจำกกำรผลิตในภำคเกษตร 4,792 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 และภำคนอก
เกษตร 133,108 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52  

2. ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยงแพะ 

 แพะเป็นปศุสัตว์ท่ีส ำคัญในพื้นท่ีภำคใต้ ท่ีสำมำรถท ำรำยได้ให้แก่เกษตรกรท้ังเป็นรำยได้หลัก
และรำยได้เสริม แพะเป็นปศุสัตว์ท่ีเล้ียงง่ำย เป็นหนุ่ม-สำวเร็วจึงขยำยพันธุ์ได้เร็ว แพะใช้พื้นท่ีเล้ียง
เพียงเล็กน้อย ซึ่งเหมำะกับจังหวัดภูเก็ต ใช้ต้นทุนกำรเล้ียงไม่มำกเมื่อเปรียบเทียบกับกำรเล้ียงโค แพะ
ช่วยก ำจัดวัชพืชในสวน และให้มูลซึ่งถือว่ำเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ท่ีมีคุณภำพดีแก่เกษตรกร นอกจำกนี้แพะ
ยังให้ผลผลิตเนื้อและน้ ำนมซึ่งเป็นอำหำรโปรตีนท่ีมีคุณภำพสูงส ำหรับผู้บริโภคโดยไม่มีข้อจ ำกัด
ทำงด้ำนศำสนำ   
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ตารางที่ 4 ข้อมูลกำรเล้ียงแพะในพื้นท่ีภำคใต้ตอนบน ในปีงบประมำณ 2562 

จังหวัด 

แพะเน้ือ แพะนม 

ผู้ 

(ตัว) 

แรกเกิด 
ถึงแพะสำว 

(ตัว) 

ต้ังท้อง
แรกขึ้น

ไป  
(ตัว) 

เกษตรกร 

(รำย) 

ผู้ 

(ตัว) 

แรกเกิด 
ถึงแพะสำว 

(ตัว) 

ต้ังท้อง
แรกขึ้น

ไป  
(ตัว) 

เกษตรกร 

(รำย) 

นครศรีธรรมรำช 11,357 19,513 13,227 2,148 685 1,865 906 207 

กระบี่ 7,138 13,041 6,862 1,438 184 413 158 50 

พังงำ 2,715 6,332 1,229 511 124 438 97 33 

ภูเก็ต 418 544 485 69 86 135 110 22 

สุรำษฎร์ธำนี 3,656 7,477 2,050 666 143 318 375 30 

ระนอง 2,487 3,676 1,109 433 67 140 5 21 

ชุมพร 1,449 4,026 1,586 267 26 39 46 8 

ตรัง 4,363 6,739 4,198 1,200 20 212 30 12 

พัทลุง 6,172 11,410 6,467 1,675 16 35 35 12 

รวม 39,755 72,758 37,213 8,407 685 1,865 906 207 

ท่ีมำ :  กรมปศุสัตว์ (2562) 

กรมปศุสัตว์ (2550)  ได้ให้ค ำแนะน ำในกำรเล้ียงแพะ ดังนี้ 

  2.1 พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ กรมปศุสัตว์ได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์ท่ีน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
ท้ังพันธุ์แท้และลูกผสมเพื่ อให้ โตเร็ว เพิ่ มผลผลิตและคุณภำพเนื้ อ นม สำมำรถปรับตัวเข้ ำ
สภำพแวดล้อมได้ คือ พันธุ์แองโกลนูเบียน บอร์ ซำเนน หลำวซำน อัลไพน์ ทอกเก็นเบอร์ก และ
พื้นเมือง ซึ่งกำรคัดเลือกพันธุ์ท่ีดีนั้น  พ่อพันธุ์จะต้องมีลักษณะหลังเป็นเส้นตรง หน้ำอกลึกกว้ำง ส้น
เท้ำสูง อัณฑะปกติ ขำตรงแข็งแรง  ส่วนแม่พันธุ์จะต้องมีหลังเป็นเส้นตรง เต้ำนมเท่ำกัน ขำตรงและ
แข็งแรง ส่วนหลักกำรผสมพันธุ์ ได้ให้ค ำแนะน ำคือ พ่อแม่พันธุ์ควรจะคัดเลือกจำกสัตว์ท่ีมีควำม
สมบูรณ์พันธุ์ มีกำรเจริญเติบโตดี มีประวัติกำรให้ลูกแฝดสูง ห้ำมน ำพ่อแม่มำผสมกับตัวลูกของมันเอง 
และห้ำมน ำลูกท่ีเกิดจำกพ่อแม่เดียวกันมำผสมกันเอง 
  2.2 อาหารและการจัดการด้านอาหาร แพะเป็นสัตว์เค้ียวเอื้องคล้ำยโค จึงมีกระเพำะหมัก
อำศัยจุลินทรีในกำรย่อยอำหำร แพะต้องกำรอำหำรหยำบในปริมำณวันละ 3 - 6 % ของน้ ำหนักตัว 
ต้องกำรอำหำรข้นประมำณ 0.5 - 1 กิโลกรัม นอกจำกนั้นยังต้องกำรน้ ำ และแร่ธำตุเป็นประจ ำ จึง
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ควรมีแร่ธำตุหรือเกลือไว้ให้เลียกิน รวมท้ังต้องมีน้ ำตลอดเวลำ แพะจะกินน้ ำวันละ 0.68 - 2 ลิตร/ตัว 
แล้วแต่น้ ำหนักตัวและรูปแบบกำรเล้ียง ส่วนกำรตัดใบไม้ให้กินควรจะมีกำรตัดให้กินไม่เกิน 1 ใน 3 
ของหญ้ำ โดยเลือกกิ่งท่ีมีใบมำกๆ ไม่แก่จนเกินไป และควรตัดใบพืชตระกูลถั่ว เช่น ใบกระถิน แค 
ทองหลำงให้สัตว์ท่ีอุ้มท้องหรือก ำลังเล้ียงลูก กำรตัดควรให้เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร และควร
ผูกกิ่งไม้แขวนไว้เหนือพื้น      
  2.3 โรงเรือนและการจัดการเลี้ยงดู ส่ิงส ำคัญอีกประกำรส ำหรับกำรเล้ียงแพะ คือควรท ำ
คอกให้อยู่ มีหลังคำกันแดดและฝน ยกพื้นสูง เพื่อท ำควำมสะอำดง่ำย มีรำงน้ ำและรำงอำหำร ควำม
ยำวรำงอำหำร  มีพอให้แพะกินได้ครบทุกตัว และมีท่ีแบ่งกั้นเพื่อกันตัวอื่นท่ีแข็งแรงกว่ำแย่งกินอำหำร 
และถ้ำเป็นไปได้ควรแบ่งกั้นคอกส ำหรับเล้ียงแพะโต แพะเล็ก แม่อุ้มท้อง แม่เล้ียงลูก และลูกแพะ 
หำกจ ำเป็นต้องกั้นรั้ว ควรใช้ลวดตำข่ำยถัก ไม่ควรใช้รั้วลวดหนำม เพรำะแม่แพะอำจมุดลอดท ำให้
บำดเต้ำนมเกิดกำรอักเสบ หรือควรใช้รั้วไฟฟ้ำหรือรั้วท ำจำกวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นท่ีมีรำคำถูก เช่น 
ไม้รวก หรือ อวนจับปลำ ส ำหรับอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรเล้ียงแพะ คือ มีดหรือกรรไกรตัดแต่งกีบ เพื่อ
ป้องกันโรคกีบเน่ำ ควรหมั่นตรวจกีบแพะอย่ำงสม่ ำเสมอ (ตัดกีบเดือนละครั้ง)  
  ส่วนกำรจัดกำรเล้ียงดูนั้น กรมปศุสัตว์ได้แนะน ำไว้ดังนี้ แพะจะเริ่มเข้ำสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออำยุ 
3-4  เดือน ควรแยกลูกตัวเมียออกไปเล้ียงต่ำงหำก และให้ผสมพันธุ์เมื่ออำยุ 8 เดือนขึ้นไป เพื่อให้เกิด
ควำมสมบูรณ์พันธุ์เต็มท่ี มิฉะนั้นตัวแม่อำจไม่พร้อมท่ีจะเล้ียงลูก ลูกอำจแคระแกร็นได้ อัตรำกำรผสม
พันธุ์ท่ีเหมำะสมคือ พ่อ 1 ตัว ต่อแม่ 10-15 ตัว หำกพ่ออำยุ 2 ปีขึ้นไป 1 ตัว ต่อแม่ 20-30 ตัว และ
ไม่ควรน ำพ่อผสมกับลูกตัวเมีย หรือลูกตัวผู้ผสมกับแม่ เพรำะอำจท ำให้ลูกท่ีเกิดตัวเล็ก ไม่สมบูรณ์
หรือพิกำรได้ ควรสับเปล่ียนหมุนเวียนพ่อพันธุ์ตัวใหม่ทุก 12 เดือน ควรคัดแม่ท่ีผสมไม่ติด 2 ครั้ง
ออกไป ควรแยกแม่ท้องแก่และแม่เล้ียงลูกไว้ต่ำงหำก เมื่อแม่แพะท้องจะไม่แสดงอำกำรเป็นสัด
หลังจำกผสมพันธุ์ไปแล้ว 17-21 วัน  เต้ำนมและหัวนมจะขยำยใหญ่ ควรมีหญ้ำและพืชตระกูลถั่ว
ต่ำงๆ เสริม เมื่อลูกคลอดควรให้ลูกแพะได้กินนมน้ ำเหลืองทันที หำกแม่ไม่มีนมน้ ำเหลืองสำมำรถท ำ
นมน้ ำเหลืองเทียมป้อนให้ลูกดูดกินได้ โดยป้อนให้กินประมำณ 3-4 วัน และในช่วงก่อนหย่ำนม ควร
ให้ลูกแพะได้หัดกินอำหำรหยำบต้ังแต่อำยุ 3-4  สัปดำห์ และเมื่อหย่ำนมควรแยกเล้ียงระหว่ำงตัวผู้
และตัวเมีย เพื่อป้องกันกำรผสมกันเอง 
 2.4 การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค ควรมีกำรก ำจัดพยำธิท้ังภำยใน และภำยนอก 
โดยเฉพำะพยำธิภำยในควรมีกำรถ่ำยพยำธิทุก 3 เดือน หำกพบว่ำบริเวณท่ีเล้ียงมีพยำธิชุกชุมควรถ่ำย
ทุก 1 เดือน  ควรมีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปำกและเท้ำเป่ือยตำมท่ีกรมปศุสัตว์ก ำหนดทุกปี หำกพบ
สัตว์ป่วยท่ีเป็นโรคระบำด ต้องแยกเล้ียงให้ห่ำงจำกฝูง ไม่ควรให้แพะกินหญ้ำหรือพืชตระกูลถั่วท่ีมี
ควำมช้ืนมำกเกินไป เพรำะจะท ำให้ท้องอืด ควรมีกำรปรับปรุงคอกให้อบอุ่น อย่ำปล่อยให้ลมโกรกและ
ฝนสำด เพื่อป้องกันโรคปอดบวมรวมทั้งต้องรักษำควำมสะอำดพื้นคอก อย่ำให้ช้ืนแฉะ มีกำรตัดแต่งกีบ
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคกีบเน่ำ 
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3. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
 กรมปศุสัตว์ (2560) ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลง
ใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มและบริหำรจัดกำรร่วมกันรวมกันผลิตและรวมกันจ ำหน่ำย โดยมีตลำด
รองรับท่ีแน่นอนเกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน รวมท้ัง มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำน ภำยใต้กำรบูรนำกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  หลักกำรและแนวคิดในกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรท่ี ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก ใน
กำรด ำเนินงำนในลักษณะบูรนำกำรของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับกำรร่วมมือร่วมใจของ
เกษตรกรท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มกำรผลิต มีผู้จัดกำรแปลงเป็นผู้บริหำรจัดกำรพื้นท่ี ในทุกกิจกรรมตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน โดยค ำนึงถึงกำรหลักกำรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดกำร
ส่งเสริมตำมระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ 

1) มีกำรผลิตในพื้นท่ีเหมำะสม ตำมข้อมูลแผนท่ีเกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri 
Map) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีสำมำรถปรับปรุงและพัฒนำได้ 

2) มีขนำดกำรผลิตท่ีคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน (Economy of Scale) สำมำรถใช้ปัจจัยกำรผลิต
ร่วมกันจำกกำรรวมซื้อรวมขำย กำรใช้หรือเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกล ร่วมกันได้อย่ำงคุ้มค่ำ ซึ่ง
จะส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตลดลง 

3) มีกระบวนกำรกลุ่มท่ีเข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน หรือสหกรณ์เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนจำกภำครัฐ
ท้ังด้ำนองค์ควำมรู้ แหล่งทุน ให้เกิดกำรพัฒนำท่ีเข้มแข็งต่อไปในอนำคต 

4) มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนำกำรผลิต 
5) มี ช่องทำงกำรตลำดรองรับ สำมำรถเช่ือมโยงไปสู่กำรพัฒนำตลำดให้ก ว้ำงขวำงและ

หลำกหลำยยิ่งขึ้น 
6)  มีปัจจัยพื้นฐำน เช่นแหล่งน้ ำ /ปริมำณน้ ำเพียงพอต่อกำรผลิต  
7) มีกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ เข้ำมำใช้

พัฒนำกำรผลิต  
8) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรผลิต และเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบ รับรองสินค้ำท่ีสำมำรถ

ท ำได้หรือเป็นท่ีต้องกำรของตลำด 
9) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผนปฏิบัติกำร รวมทั้งกำรจัดท ำแผนธุรกิจของกลุ่มท่ีชัดเจน 
10) ผู้จัดกำรแปลงท่ีมีศักยภำพและสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จันทนำ และวำณี (2548) ศึกษำเรื่องสภำพกำรเล้ียงและวิถีตลำดแพะเนื้อ ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำยงำนว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอำยุเฉล่ีย 44 ปี นับถือศำสนำพุทธใกล้เคียงกับ
ศำสนำอิสลำม เล้ียงแพะเนื้อเป็นอำชีพเสริม เกษตรกรทุกขนำดฟำร์มเล้ียงแพะเฉล่ีย 33.48 ตัว มีพ่อ
พันธุ์ 1.36 ตัว แม่พันธุ์ 19.58 ตัว สัดส่วนระหว่ำงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 1:14 ตัว ฟำร์มขนำดเล็กเล้ียง
แพะเฉล่ีย 21 ตัว มีพ่อพันธุ์ 1.31 ตัว แม่พันธุ์ 10.26 ตัว สัดส่วนระหว่ำงพ่อ-แม่พันธุ์ 1:9 ตัว ฟำร์ม
ขนำดกลำงเล้ียงแพะเฉล่ีย 65.80 ตัว มีพ่อพันธุ์ 1.84 ตัว แม่พันธุ์ 32.44 ตัว สัดส่วนระหว่ำงพ่อ-แม่
พันธุ์ 1:18 ตัวฟำร์มขนำดใหญ่เล้ียงแพะเฉล่ีย 161.93 ตัว มีพ่อพันธุ์ 2.07 ตัว แม่พันธุ์ 58.40 ตัว 
สัดส่วนระหว่ำงพ่อ-แม่พันธุ์ 1:28 ตัว เกษตรกรร้อยละ 87.59 เล้ียงแพะเนื้อลูกผสม ร้อยละ 59.12 
เล้ียงแพะแบบขังสลับปล่อย  มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรจ ำหน่ำย โดยฟำร์มขนำดเล็กจ ำหน่ำยตลำด
ภำยในจังหวัดเป็นหลัก ฟำร์มขนำดกลำงจ ำหน่ำยแพะท้ังตลำดภำยในจังหวัดและต่ำงจังหวัด มี
จ ำนวนใกล้เคียงกัน ฟำร์มขนำดใหญ่จ ำหน่ำยแพะตลำดต่ำงจังหวัดมำกกว่ำ  กำรซื้อขำยแพะของ
เกษตรกร ร้อยละ 74.45 ใช้วิธีกำรช่ังน้ ำหนัก  ลักษณะกำรจ ำหน่ำยแพะของเกษตรกรทุกขนำดฟำร์ม
ร้อยละ 49.63 จ ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง วิถีกำรตลำดจ ำหน่ำยแพะเนื้อของเกษตรกร ร้อยละ 
43.88 จ ำหน่ำยให้ผู้รวบรวมในท้องถิ่น มีเพียงร้อยละ 11.22 จ ำหน่ำยให้พ่อค้ำต่ำงถิ่น 

บุญชู และคณะ (2552) ศึกษำเรื่องระบบกำรเล้ียงและกำรตลำดแพะในพื้นท่ีภำคใต้
ตอนบน รำยงำนว่ำ เกษตรกรผู้เล้ียงแพะส่วนใหญ่ นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 62.9 ประกอบอำชีพ
หลักภำคกำรเกษตร วัตถุประสงค์กำรเล้ียงแพะเพื่อจ ำหน่ำย/ ประกอบพิธีทำงศำสนำ/ บริโภคใน
ครัวเรือน/ ใช้มูลแพะเป็นปุ๋ย พันธุ์แพะท่ีเล้ียงร้อยละ 57.7 เป็นพันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ 43.2 วิธีกำร
เล้ียงเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 63.6 มีลักษณะโรงเรือนยกพื้นมีร่อง ร้อยละ 53.9 ใช้แหล่ง
อำหำรหยำบท่ีมีตำมธรรมชำติ ร้อยละ 62.0 มีกำรถ่ำยพยำธิแพะทุกตัว  วิธีกำรจ ำหน่ำยแพะ ร้อยละ 
66.9 โดยช่ังน้ ำหนัก กำรก ำหนดรำคำ ร้อยละ 66.1 ผู้ซื้อ/ผู้ขำยต่อรองรำคำกันเอง  ร้อยละ 81.2 
รำคำแพะท่ีจ ำหน่ำยมำกกว่ำ 100 บำท/กิโลกรัม ร้อยละ 75.0  ระบบกำรจ ำหน่ำยแพะท้ังปลีกและ
ส่ง ร้อยละ 52.8 โดยกำรรวมแพะภำยในจังหวัด และน ำแพะเข้ำมำจำกต่ำงจังหวัด ร้อยละ 30.6 เป็น
พ่อค้ำในอ ำเภอ/จังหวัด ร้อยละ 25.0 เท่ำกัน  จ ำหน่ำยแพะให้ผู้บริโภคโดยตรงแก่ผู้บริโภคและ
เกษตรกร อำยุแพะท่ีเหมำะสมในกำรจ ำหน่ำย ร้อยละ 52.8 น้อยกว่ำ 11 เดือน เฉล่ีย 10.75 เดือน 
น้ ำหนักแพะท่ีเหมำะสมในกำรจ ำหน่ำย ร้อยละ 47.2 น้อยกว่ำ 21 กิโลกรัม เฉล่ีย 22.42 กิโลกรัม 

บุญส่ง และสิริพงศ์ (2558) ศึกษำเรื่องสภำพกำรเล้ียงและวิถีตลำดแพะเนื้อในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช รำยงำนว่ำ  สมำชิกวิสำหกิจชุมชนผู้เล้ียงแพะส่วนใหญ่เป็นเพศชำย   มีอำยุเฉล่ีย 
47.86 ปี   นับถือศำสนำพุทธ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ มีอำชีพหลักท ำสวนยำงพำรำ ปำล์ม
น้ ำมัน เล้ียงแพะเป็นอำชีพเสริม มีประสบกำรณ์ในกำรเล้ียงแพะเฉล่ีย 5.18 ปี มีวัตถุประสงค์หลักใน
กำรเล้ียงแพะเพื่อจ ำหน่ำย  ลักษณะกำรผลิตแพะแบบผลิตลูกแพะจ ำหน่ำยและเล้ียงขุนควบคู่กัน 
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รูปแบบกำรเล้ียงแพะเป็นกึ่งขังกึ่งปล่อย ใช้พื้นท่ีเล้ียงแพะเฉล่ีย 7.71 ไร่  มีจ ำนวนแพะในฟำร์ม
ปัจจุบันเฉล่ียรำยละ 40.71 ตัว เป็นแพะพ่อพันธุ์ 2.49 ตัว แพะแม่พันธุ์ 20.32 ตัว แพะอำยุ 3 -8 
เดือน 12.11 ตัว แพะแรกเกิด-หย่ำนม 5.79 ตัว พันธุ์แพะส่วนใหญ่เป็นแพะลูกผสม ระยะเวลำท่ีเข้ำ
ร่วมวิสำหกิจชุมชนเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.91 ปี หลังเข้ำร่วมมีควำมสะดวกในกำรเล้ียงแพะ จ ำนวนแพะท่ี
เล้ียง อัตรำกำรให้ลูกแพะ/แม่/ปี อัตรำกำรเล้ียงรอดของแพะ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเล้ียง ควำม
สะดวกในกำรจ ำหน่ำยแพะ และกำรต่อรองรำคำจ ำหน่ำยแพะในฟำร์มมีเพิ่มมำก ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมี
แพะเกิดเฉล่ีย 25.88 ตัว  ได้ใช้ประโยชน์ผลผลิตตัวแพะเฉล่ีย 22.83 ตัว  และได้จ ำหน่ำยหรือใช้
ประโยชน์มูลแพะเฉล่ีย 3,858.97 บำท มีรำยได้เฉล่ียจำกกำรเล้ียงแพะ 94,217.22 บำท แหล่ง
จ ำหน่ำยผลผลิตแพะส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้พ่อค้ำแพะในอ ำเภอ/จังหวัดแพะท่ีนิยมซื้อขำยมีขนำด
น้ ำหนัก 20-25 กก./ตัว  พ่อค้ำแพะน ำแพะท่ีรับซื้อส่วนใหญ่จ ำหน่ำยเพื่อบริโภคในท้องถิ่น มีเพียง
บำงส่วนท่ีส่งจ ำหน่ำยต่ำงจังหวัด ปัญหำส่วนใหญ่ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน  ด้ำนสุขภำพแพะ มี
ปัญหำโรคพยำธิ/โรคติดต่อ ควำมรุนแรงของปัญหำอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรจ ำหน่ำยและตลำด
แพะ มีปัญหำแพะรำคำถูกควำมรุนแรงของปัญหำอยู่ในระดับปำนกลำง ข้อเสนอแนะของเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนท่ีต้องกำรรับสนับสนุน คือ แพะพ่อพันธุ์สำยเลือดสูง กำรเจำะเลือด กำรตรวจบริกำร
สุขภำพแพะ กำรตลำด โรงเชือดแพะ เขียงจ ำหน่ำยเนื้อแพะ และกำรแปรรูปในจังหวัด 

บดี และคณะ (2559) ศึกษำศักยภำพกำรผลิตแพะเนื้อในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เกษตรกร 
ผู้เล้ียงแพะในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส่วนใหญ่มีอำยุเฉล่ีย 47.7 ปี เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ  67   
สัดส่วนของเกษตรกรนับถือศำสนำพุทธและศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ 66.0 ต่อ 44.0 % 
เกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรเล้ียงแพะเฉล่ีย 5.3 ปี มีจ ำนวนแพะเฉล่ียน้อยกว่ำ 20 ตัวต่อครัวเรือน 
เกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงแพะแบบผสมผสำน นิยมเล้ียงแพะพันธุ์พื้นเมืองมีสัดส่วนมำกท่ีสุด รองลงมำ
เป็นพันธุ์ลูกผสม คิดเป็นสัดส่วน เท่ำกับ 29.0 และ 20.0 % ล ำดับ ปัญหำด้ำนสุขภำพท่ีพบบ่อย คือ 
ปัญหำท้องอืดและปัญหำท้องเสีย เกษตรกรผู้เล้ียงแพะในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนียังขำดกำรรวมกลุ่ม
อย่ำงเป็นระบบ อย่ำงไรก็ตำม ยังพบว่ำควำมต้องกำรของตลำดยังมีอยู่ สูงโดยเฉพำะตลำดใน
ต่ำงจังหวัด เช่น กระบี่ และ ภูเก็ต แต่ส่วนใหญ่ต้องกำรแพะขนำดเล็ก 20 - 25 กิโลกรัม โดยเฉพำะ
ในกลุ่มคนมุสลิมเพื่อใช้ในพิธีกรรมและกิจกรรมต่ำงๆ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

        การศึกษาศักยภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่
จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีรายละเอียด ใน
เรื่องการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
         ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมดท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์แบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่แพะ) จังหวัดภูเก็ต จ านวน 22 คน เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานบาง
ประการของเกษตรกร ข้อมูลการผลิตและ การจัดการ การตลาด ในการเล้ียงแพะของเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะแปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
            2.1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะแปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับสภาพ
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ    
           2.2 ข้อมูลการผลิตและลักษณะการเล้ียงแพะ การจัดการ โรงเรือน พันธุ์ อาหารแพะ ข้อมูล
การตลาดแพะ สุขาภิบาลและโรคแพะ  
 2.3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเล้ียงแพะ 

  3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการสอบถามเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต จ านวน 22 ตัวอย่าง  

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        น าข้อมูลท่ีได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์เรียบร้อย  น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติ  ดังนี้ 
  4.1 สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด  ค่าต่ าสุด และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  4.2 หาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้ t-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน  
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ผล  

 ในการศึกษาศักยภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบ 
แปลงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต จ าแนกผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรผู้เลี้ยงแพะโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต 
 จากการศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 86.40 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 13.60 (รูปท่ี 2) เกษตรกรผู้เล้ียงแพะ
ในจังหวัดภูเก็ต ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 63.60 รองลงมา นับถือศาสนาพุทธ 
และศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 31.80 และ 4.50 ตามล าดับ (รูปท่ี 3) มีระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมา ระดับอนุปริญญา และประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 22.70 และ 13.60 ตามล าดับ (รูปท่ี 4)  ท าธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 27.30 
รองลงมา อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.70 (รูปท่ี 5)   

         หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 

 

ภาพท่ี 2 สัดส่วนเพศของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ จ.ภูเก็ต 
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หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 

 

ภาพท่ี 3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบ 
            แปลงใหญ่ จ.ภูเก็ต 

 

 

หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 

 

ภาพท่ี 4  สัดส่วนระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบ 
            แปลงใหญ่ จ.ภูเก็ต 
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หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 

 

ภาพที่ 5 สัดส่วนอาชีพหลักของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ จ.ภูเก็ต  

เกษตรกรผู้เล้ียงแพะในจังหวัดภูเก็ต มีอายุเฉล่ีย 49.50 ปี (S.D. = 11.51) มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.77 คน หรือประมาณ 4 คน (S.D. = 1.19) รายได้จากอาชีพหลักเฉล่ีย 
22,500 บาทต่อเดือน (S.D. = 19,216.18) และรายได้จากอาชีพรอง 8,807.69 บาทต่อเดือน (S.D. 
= 9,026.67) มีการใช้แรงงานเล้ียงแพะเฉล่ีย 1.8 คน หรือประมาณ 2 คน (S.D. = 0.70) มีพื้นท่ีถือ
ครองท้ังหมดเฉล่ีย 10.91 ไร่ (S.D. = 18.12) พื้นท่ีเล้ียงแพะท้ังหมดเฉล่ีย 6.96 ไร่ (S.D. = 17.97) 
และพื้นท่ีปลูกหญ้าเฉล่ีย 3.34 ไร่ (S.D. = 6.21) ดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ข้อมูลสภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกร 
N=22 

ข้อมูลสภาพพื้นฐาน หน่วยวัด ค่าเฉล่ีย S.D. 
1. อายุ ปี 49.05 11.51 
2. จ านวนสมาชิกในครอบครัว คน 3.77 1.19 
3. รายได้ของครอบครัว    
   รายได้หลัก บาท/เดือน 22,500 19,216.18 
   รายได้รอง บาท/เดือน   8,807.60   9,026.67 
4. แรงงานท่ีใช้ในการเล้ียงแพะ คน 1.8 0.70 
5. พื้นท่ี    
   พื้นท่ีถือครองท้ังหมด ไร ่ 10.91 18.12 
   พื้นท่ีเล้ียงแพะท้ังหมด ไร ่ 6.96 17.97 
   พื้นท่ีปลูกหญ้า ไร ่ 3.34 6.21 
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ส่วนที่ 2  การผลิตและลักษณะการเลี้ยงแพะบางประการ 
         2.1 ด้านการจัดการเลี้ยงแพะ 

  2.1.1 ลักษณะการเลี้ยงแพะ พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเล้ียงแพะมากกว่า 
11 ปี ร้อยละ 40.90 โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเล้ียงแพะเพื่อจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 88.20 
รองลงมา เล้ียงแพะเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และเพื่อต้องการมูลแพะเป็นปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 
52.90 และ 35.30 ตามล าดับ ซึ่งเล้ียงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกจ าหน่าย และเล้ียงผสมผสานควบคู่กัน
ไป คิดเป็นร้อยละ 54.50 เท่ากัน รองลงมา เล้ียงแพะเพื่อรีดนม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประเภทแพะ
ท่ีเล้ียงมากสุดเป็นแพะนมและแพะเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา แพะนม และแพะเนื้อ คิด
เป็นร้อยละ 31.80 และ 13.60 ตามล าดับ วิธีการเล้ียงแพะใช้วิธีเล้ียงแบบผูกล่าม คิดเป็นร้อยละ 
54.55 รองลงมา เล้ียงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และปล่อยหากินเอง คิดเป็นร้อยละ 40.91 และ 4.55 
ตามละดับ ดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6  ประสบการณ์ วัตถุประสงค์ ประเภทของแพะ และวิธีการเล้ียงแพะ 
N=22 

   ข้อมูลการเล้ียง                              ความถ่ี  ร้อยละ 
1. ประสบการณ์ในการเล้ียงแพะ 
 น้อยกว่า 5 ปี      5  22.72 
 5-10 ปี       8  36.36 
 11 ปีขึ้นไป      9  40.90 
2. วัตถุประสงค์การเล้ียงแพะ* 
 เพื่อรีดนม      11  50.00 
 เพื่อพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกจ าหน่าย    12  54.50 
 เล้ียงแพะขุน      1  4.50 
 ผสมผสานควบคู่กัน     12  54.50 
 อื่น ๆ       3  13.60 
3. ประเภทแพะท่ีเล้ียง 
 แพะนม        7   31.80 
 แพะเนื้อ       3   13.60 
 แพะนมและแพะเนื้อ      12   54.50 
4. วิธีการเล้ียงแพะ 
 ปล่อยให้หากิน      1  4.55 
 เล้ียงแบบขังคอก      12  54.55 
 เล้ียงแบบผูกล่าม      0  0.00 
 เล้ียงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย     9  40.90 
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 2.1.2 ข้อมูลการผลิตแพะ  จ านวนแพะท่ีเล้ียงเฉล่ียประมาณ 40 ตัว ( = 39.14, S.D.= 
22.46) โดยมีแม่แพะเฉล่ียประมาณ 20 ตัว ( = 19.23, S.D.= 10.27) มีพ่อแพะเฉล่ียประมาณ 3 
ตัว ( = 2.32, S.D.= 1.36) มีแพะรุ่น-หนุ่มสาวเฉล่ียประมาณ 8 ตัว ( = 7.73, S.D.= 5.80) และ
ลูกแพะเฉล่ียประมาณ 11 ตัว ( = 10.11, S.D.= 5.93) และมีปริมาณนมแพะต่อวัน เฉล่ีย 13.69 
กิโลกรัม (S.D. = 22.56) โดยในปีท่ีผ่านมามีลูกแพะตายเฉล่ียประมาณ 4 ตัว ( = 3.62, S.D.= 
2.60) ดังตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7   การผลิตแพะของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบ 
               แปลงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 

N=22 

ข้อมูลการผลิตแพะ หน่วยวัด ค่าเฉล่ีย S.D. 
1. จ านวนแพะในปัจจุบัน    
       จ านวนแพะท้ังหมด ตัว 39.44 22.46 
        แม่แพะ ตัว 19.23 10.27 
        พ่อแพะ ตัว 2.32 1.36 
        แพะรุ่น-หนุ่มสาว ตัว 7.73 5.80 
        ลูกแพะ ตัว 10.11 5.93 
2. ปริมาณน้ านมต่อวัน ลิตร 13.69 22.56 
3. จ านวนแพะท่ีตายในปีท่ีผ่านมา ตัว 3.62 2.60 

2.1.3 การจัดการฝูง พ่อแม่พันธุ์แพะท่ีใช้ผสมพันธุ์ครั้งแรกส่วนมากมีอายุมากกว่า 10 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมา อายุ 8-10 เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.90 สอดคล้องกับ
ค าแนะน ากรมปศุสัตว์ (2550) การดูแลแพะแม่พันธุ์ก่อนคลอด 2 เดือน ใช้วิธีให้หญ้าเต็มท่ีและเสริม
อาหารข้น คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมา ปล่อยให้แทะเล็มหญ้าและตัดให้กินเต็มท่ี และให้หญ้า
เต็มท่ีและเสริมพืชตระกูลถั่ว คิดเป็นร้อยละ 27.30 และ 18.20 ตามล าดับ ระยะเวลาการผสมพันธุ์
หลังคลอดลูกมากกว่า 45 วัน คิดเป็นร้อยละ 77.37 รองลงมา 30-45 วัน และ น้อยกว่า 30 วัน คิด
เป็นร้อยละ 18.18 และ 4.55 ตามล าดับ การให้ลูกแพะกินนมแม่หลังคลอดทุกรายให้กินทันที คิด
เป็นร้อยละ 100 การดูแลลูกแพะก่อนหย่านมส่วนใหญ่ให้หญ้าเต็มท่ีและอาหารเสริมข้น คิดเป็นร้อย
ละ 77.27 รองลงมา ให้หญ้าเต็มท่ีและเสริมพืชตระกูลถั่ว และปล่อยให้แทะเล็มหญ้า คิดเป็นร้อยละ 
13.64 และ 9.09 ตามล าดับ ส่วนมากให้ลูกแพะหย่านมช่วงระยะเวลามากกว่า 3 เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 54.55 รองลงมา ให้อยู่กับแม่แพะตลอดเวลา และ ระยะเวลาอย่านมประมาณ 3 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 22.73 และ 18.18 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการคัดเลือกพันธุ์แพะรุ่นไว้ส าหรับท าพันธุ์ คิดเป็น
ร้อยละ 95.50  ในการคัดเลือกแพะรุ่นส่วนใหญ่คัดโดยรูปร่างและพันธุ์ประวัติ คิดเป็นร้อยละ 86.36 
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รองลงมา คัดเลือกโดยดูลักษณะรูปร่าง คิดเป็นร้อยละ 13.64 ส าหรับแพะท่ีไม่ได้คัดไว้ท าพันธุ์จะถูก
คัดท้ิงจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา บริโภคในครัวเรือน และขุนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 
36.36 และ 18.18 ตามล าดับ ส่วนมากมีการจัดท าประวัติแพะ คิดเป็นร้อยละ 54.55 และมีการตัด
แต่งกีบให้แพะ คิดเป็นร้อยละ 63.64  ดังตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8  ข้อมูลการจัดการฝูงแพะ 
N=22 

  ข้อมูลการจัดการฝูงแพะ                ความถ่ี  ร้อยละ 

1. อายุพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ผสมพันธุ์ครั้งแรก 
 น้อยกว่า 8 เดือน      0  0.00 
 8-10 เดือน      9  40.90 
 มากกว่า 10 เดือน     13  59.10 
2. การดูแลแพะแม่พันธ์ก่อนคลอด* 
 ปล่อยให้แทะเล็มหญ้า     1  4.50 
 ปล่อยให้แทะเล็มหญ้าและตัดให้กินเต็มท่ี   6  27.30 
 ให้หญ้าเต็มท่ีและเสริมพืชตระกูลถั่ว   4  18.20 
 ให้หญ้าเต็มท่ีและเสริมอาหารข้น    18  81.80 
3. การผสมพันธุ์หลังคลอดลูก 
 น้อยกว่า 30 วัน      1   4.55 
 30-45 วัน      4  18.18 
 มากกว่า 45 วัน      17  77.37 
4. การให้นมแม่หลังลูกแพะคลอด* 
 ทันที       22  100.00 
 1-3 วัน       0  0.00 
5. การดูแลลูกแพะก่อนหย่านม 
 ปล่อยให้แทะเล็มหญ้า     2   9.09 
 ให้หญ้าเต็มท่ีและเสริมพืชตระกูลถั่ว   3  13.64 
 ให้หน้าเต็มท่ีและเสริมอาหารข้น    17  77.27 
6. อายุในการหย่านมลูกแพะ 
 น้อยกว่า 3 เดือน      1  4.55 
 3 เดือน       4  18.18 
 มากกว่า  3 เดือน     12  54.55 
 ให้อยู่กับแม่แพะตลอด     5  22.7 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
N=22 

   ข้อมูลการจัดการฝูงแพะ                  ความถ่ี  ร้อยละ 
7. การคัดเลือกแพะรุ่นไว้ท าพันธุ ์
 มี       21  95.50 
 ไม่มี       1  4.50 
8. การคัดเลือกแพะรุ่น 
 คัดโดยดูลักษณะรูปร่าง     3  13.64 
 คัดโดยดูรูปร่างและพันธุ์ประวัติ    19  86.36 

9. การปฏิบัติกับแพะท่ีไม่ได้คัดไว้ท าพันธุ์ 
 คัดท้ิงจ าหน่าย      10  45.45 
 ขุนจ าหน่าย      4  18.18 

 บริโภคในครัวเรือน     8  36.36 
10. การจัดท าพันธุ์ประวัติแพะ 
 มี       12  54.45 
 ไม่มี       10  45.45 

11. การตัดแต่งกีบให้แพะ 
 มี       14  63.64 
 ไม่มี       8  36.36 
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 2.2 ด้านพันธุ์แพะ 
 การจัดการพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ส่วนใหญ่เล้ียงแพะพันธุ์ลูกผสมมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 90.90 รองลงมา พันธุ์แท้ และพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 31.80 และ 9.10 ตามล าดับ 
แหล่งท่ีมาของแม่พันธุ์แพะส่วนมากมาจากการซื้อจากพ่อค้าแพะมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.20 
รองลงมา พันธุ์ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 54.50 แหล่งท่ีมาของพ่อพันธุ์แพะส่วนมากมาจากการซื้อ
จากพ่อค้าแพะมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.20 รองลงมา พันธุ์ของตนเอง และซื้อจากเกษตรกร คิด
เป็นร้อยละ 18.20 เท่ากัน ส่วนใหญ่มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์แพะโดยดูลักษณะรูปร่าง คิดเป็นร้อย
ละ 77.30 รองลงมาคือ คัดโดยดูลักษณะรูปร่างและพันธุ์ประวัติ คิดเป็นร้อยละ 31.80 มีการเปล่ียน
พ่อพันธุ์ท่ีใช้ผสมพันธุ์ในฝูงทุก 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ทุก 2 ปี และ 1 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 45.45 และ 4.55 ตามล าดับ การปรับปรุงพันธุ์แพะส่วนมากจัดท าโดยใช้วิธีพ่อพันธุ์คุมฝูงมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.18 รองลงมา ใช้วิธีจูงผสม และผสมเทียม คิดเป็นร้อยละ 27. 27 และ 4.55 
ตามล าดับ ดังตารางท่ี 9 



21 
 

ตารางที่ 9 การจัดการพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ 
 N=22 

    ข้อมูลการจัดการและการปรับปรุงพันธุ์         ความถ่ี  ร้อยละ 
1. พันธุ์แพะ* 
 พันธุ์พื้นเมือง      2  9.10 
 พันธุ์ลูกผสม      20  90.90 
 พันธุ์แท้       7  31.80 
2. แหล่งท่ีมาของแม่พันธุ์แพะ* 
 ของตนเอง      12  54.50 
 ซื้อจากพ่อค้าแพะ     15  68.20 
 ซื้อจากเกษตรกร      1  4.50 
 ซื้อจากบริษัท/ราชการ     1  4.50 
 อื่น ๆ       3  13.60 
3. แหล่งท่ีมาของพ่อพันธุ์แพะ* 
 ของตนเอง      4  18.20 
 ซื้อจากพ่อค้าแพะ     15  68.20 
 ซื้อจากเกษตรกร      4  18.20 
 ซื้อจากบริษัท/ราชการ     0  0.00 
 อื่น ๆ       2  9.10 
4. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ*์ 
 ไม่มีการคัดเลือก      2  9.10 
 คัดโดยดูลักษณะรูปร่าง     17  77.30 
 คัดโดยดูลักษณะรูปร่างและพันธุ์ประวัต ิ   7  31.80 
5. การเปล่ียนพ่อพันธุ์ 
 ทุก 3 ปี       11  50.00 
 ทุก 2 ปี       10  45.45 
 ทุก 1 ปี       1  4.55 
           ทุก 6 เดือน      0  0.00 
6. การปรับปรุงพันธุ์แพะ* 
 พ่อพันธุ์คุมฝูง      15  68.18 
 ผสมเทียม      1   4.55 
 จูงผสม       6  27.27 
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 2.3 ลักษณะโรงเรือน โรงเรือนส่วนมากเป็นแบบยกพื้น คิดเป็นร้อยละ 68.20 
รองลงมา แบบยกพื้นมีร่อง และไม่ยกพื้น คิดเป็นร้อยละ 40.90 และ 9.10 ตามล าดับ ลักษณะการ
แบ่งคอกมีการแยกขังคอกของแพะระยะต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 77.30 รองลงมา มีการแยกขังเฉพาะ
พ่อพันธุ์ และ แยกขังเฉพาะแพะรุ่น คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 40.00 ตามล าดับ ส่วนมากมีการท า
ความสะอาดโรงเรือนทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมา ทุกวัน และทุกเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 31.82 และ 27.27 ตามล าดับ ส่วนมากมีการวางต าแหน่งท่ีให้อาหารไว้ด้านนอก คิดเป็นร้อยละ 
68.20 และด้านใน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ต าแหน่งให้น้ าส่วนใหญ่อยู่ด้านใน คิดเป็นร้อยละ 77.27 
และด้านนอก  คิดเป็นร้อยละ 22.73 และมีวัสดุกันแดดกันฝนทุกราย  คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตาราง
ท่ี 10 

ตารางที่ 10 ปัจจัยการผลิตด้านโรงเรือน 
N=22 

ลักษณะโรงเรือน                     ความถ่ี  ร้อยละ 
1. ลักษณะโรงเรือน* 
 ไม่ยกพื้น      2  9.10 
 ยกพื้น       15  68.20 
 ยกพื้นมีร่อง      9  40.90 
 ยกพื้นไม่มีรอ่ง      0  0.00 
2. ลักษณะการแบ่งคอก* 
 ขังรวมกันภายในคอกเดียว    4  18.20 
 มีการแยกขังคอกของแพะ ระยะต่าง ๆ   17  77.30 
 มีการแยกขังคอกเฉพาะแพะแม่พันธุ ์   8  36.40 
 มีการแยกขังเฉพาะพ่อพันธุ ์    11  50.00 
 มีการแยกขังเฉพาะแพะรุ่น    9  40.90 
3. การท าความสะอาดโรงเรือน 
 ทุกวัน       7  31.82 
 ทุกสัปดาห์      8  36.36 
 ทุกเดือน       6  27.27 
 มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน     1    4.55 
4. ต าแหน่งท่ีวางอาหาร* 
 ด้านนอก      15  68.20 
 ด้านใน       7  31.80 
 ไม่มีท่ีให้อาหาร      0  0.00 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
N=22 

ลักษณะโรงเรือน                      ความถ่ี  ร้อยละ 
 
5. ต าแหน่งท่ีให้น้ า 
 ด้านนอก      5  22.73 
 ด้านใน       17  77.27 
6. การกันแดด กันฝน 
 มี       22  100.00 
 ไม่มี       0  0.00 
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

2.4 ด้านอาหารและการให้อาหาร  แหล่งอาหารหยาบท่ีใช้เล้ียงแพะส่วนใหญ่น ามาจากพืช
อาหารสัตว์ท่ีปลูก คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมา พืชอาหารสัตว์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ และพืช
อาหารสัตว์ที่ถนอมเก็บรักษาไว้มาให้แพะกิน คิดเป็นร้อยละ 72.70 และ 40.90 ตามล าดับ ความถี่
ในการให้อาหารข้นส่วนมากให้ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 72.70 รองลงมา ใหอ้าทิตย์ละครั้ง และนาน ๆ 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.70 และ 4.50 ตามล าดับ การให้อาหารเสริมแร่ธาตุส่วนใหญ่จะให้ตลอดเวลา 
คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมา ให้อาทิตย์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.09 ส่วนใหญ่แพะได้รับพืช
อาหารสัตว์อย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 81.82 และในกรณีท่ีพืชอาหารสัตว์มีไม่เพียงพอทุกรายมี
การเสริมอาหารข้น คิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการถนอมอาหารสัตว์ใช้วิธีการท าเป็นหญ้าหมัก คิดเป็น
ร้อยละ 54.55 รองลงมา ท าหญ้าแห้ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 แหล่งท่ีมาของอาหารข้นส่วนใหญ่มา
จากอาหารส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 90.90 รองลงมา ผลพลอยได้จากการเกษตร และวัตถุดิบมา
ผสมเอง คิดเป็นร้อยละ 18.20 และ 4.50 ตามล าดับ แหล่งน้ าท่ีใช้ในการเล้ียงแพะส่วนใหญ่มาจาก
บ่อน้ าต้ืน คิดเป็นร้อยละ 81.82 และส่วนใหญ่มีการให้น้ าโดยใช้ระบบประปา (หัวดูด) คิดเป็นร้อยละ 
95.50 ดังตารางท่ี 11 

ตารางที่ 11 ปัจจัยการผลิตด้านอาหารแพะ 
N=22 

อาหารและการให้อาหารแพะ      ความถ่ี  ร้อยละ 
 
1. แหล่งอาหารหยาบ* 
 พืชอาหารสัตว์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ    16  72.70 
 พืชอาหารสัตว์ท่ีปลูก     18  81.80 
 พืชอาหารสัตว์ท่ีถนอมเก็บรักษาไว้มาให้แพะกิน  9  40.90 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
N=22 

อาหารและการให้อาหารแพะ      ความถ่ี  ร้อยละ 
 
2. ความถ่ีในการให้อาหารข้น 
 ทุกวัน       16  72.70 
 อาทิตย์ละครั้ง      5  22.70 
 เดือนละครั้ง      0  0.00 
 นาน ๆ ครั้ง      1  4.50 
 ไม่ให้เลย      0  0.00 
3. ความถ่ีในการให้อาหารเสริมแร่ธาตุ 
 ตลอดเวลา      18  81.81 
 อาทิตย์ละครั้ง      2  13.64 
 เดือนละครั้ง      1  4.55 
 นานๆ ครั้ง      1  4.55 
4. ความเพียงพอในการได้รับพืชอาหาร 
 เพียงพอ       18  81.82 
 ไม่เพียงพอ      4  18.18 
5. การเสริมอาหารข้น กรณีพืชอาหารไม่เพียงพอ  
 เสริม       22  100.00 
 ไม่เสริม       0  0.00 
6. การถนอมอาหารสัตว์ 
 หญ้าแห้ง      10  45.45 
 หญ้าหมัก      12  54.55 
7. แหล่งท่ีมาของอาหารข้น* 
 อาหารส าเร็จรูป      20  90.90 
 วัตถุดิบมาผสมเอง     1  4.50 
 ผลพลอยได้จากการเกษตร    4  18.20 

8. แหล่งงน้ าในการเล้ียงแพะ 
 ล าคลอง/หนอง/บงึ     1  4.55 
 น้ าบาดาล      2  9.09 
 น้ าประปา      1  4.55 
 บ่อน้ าต้ืน      18  81.82 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
N=22 

อาหารและการให้อาหารแพะ      ความถ่ี  ร้อยละ 
9. วิธีการให้น้ า   
 ปล่อยให้หากินเอง     1  4.50 
 ตักใส่ภาชนะ      0  0.00 
 ให้ระบบประปา (หัวดูด)     21  95.50 

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

2.5 ด้านโรคและการสุขาภิบาล การปฏิบัติเมื่อแพะป่วยส่วนใหญ่รักษาเอง คิดเป็นร้อยละ 
81.80 รองลงมา เจ้าหน้าท่ีรัฐรักษา และจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 50 และ 13.60 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่มีการถ่ายพยาธิทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 86.36 ส่วนมากมีการท าความสะอาดและเก็บมูลแพะ
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมา เก็บทุกวัน และเก็บเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
27.27 และ 18.18 ตามล าดับ ส่วนมากแพะในฟาร์มเคยแพะป่วย คิดเป็นร้อยละ 77.30 มีการเกิด
โรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 31.80 ส่วนใหญ่มีการใช้ยาฆ่าเช้ือ คิดเป็นร้อยละ 81.80 และมีการใช้อ่าง
น้ ายาจุ่มเท้าก่อนเข้าพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 68.20  ดังตารางท่ี 12 

ตารางที่ 12  ปัจจัยการสุขาภิบาล ดูแลรักษา 
N=22 

  การสุขาภิบาล ดูแลรักษา      ความถ่ี  ร้อยละ 
1. การปฏิบัติเมื่อแพะป่วย* 
 ให้เพื่อบ้านรักษา      2  9.10 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐรักษา     11  50.00 
 รักษาเอง      18  81.80 
 จ าหน่าย       3  13.60 
2. การถ่ายพยาธิ 
 ทุกตัว       19  86.36 
 บางตัว       3  13.64 
 ไม่ถ่ายพยาธิเลย      0  0.00 
3. การท าความสะอาดและเก็บมูลแพะ 
 เป็นประจ าทุกวัน      6  27.27 
 อาทิตย์ละ 1 ครั้ง      9  40.91 
 เดือนละ 1 ครั้ง       4  18.18 
 มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน     3  13.64 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
N=22 

  การสุขาภิบาล ดูแลรักษา      ความถ่ี  ร้อยละ 
4. การป่วยของแพะ   
 ป่วย       17  77.30 
 ไม่ป่วย       5  22.70 
5. การเกิดโรคระบาด   
 เกิด       7  31.80 
 ไม่เกิด       15  68.20 
6. การใช้ยาฆ่าเช้ือ   
 ใช้       18  81.80 
 ไม่ใช้       4  18.20 
7. การมีอ่างน้ ายาจุ่มเท้าก่อนเข้า   
 มี       15  68.20 
 ไม่มี       7  31.80 
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
         2.6 ด้านการตลาดแพะ 
 ช่องทางการจ าหน่ายแพะส่วนใหญ่ เกษตรกรขายด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 76.50 
รองลงมาคือ ขายให้กลุ่มเกษตรกร และขายเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และ 23.50 ตามล าดับ 
แหล่งจ าหน่ายแพะส่วนมากจ าหน่ายให้พ่อค้าในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา เกษตรกรฆ่า
ช าแหละและแปรรูปขายให้ร้านค้า และจ าหน่ายให้พ่อค้าในอ าเภอหรือจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 36.40 
และ 13.60 ตามล าดับ โดยส่วนมากผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันเอง คิดเป็นร้อยละ 40.90 รองลงมา 
พ่อค้าหรือผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา และเกษตรกรเป็นผู้ก าหนดราคาเอง คิดเป็นร้อยละ 31.82 และ 
22.73 ตามล าดับ วิธีการขายแพะส่วนใหญ่ใช้วิธีขายตามน้ าหนัก คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมา 
ขายเป็นตัว และขายยกฝูง คิดเป็นร้อยละ 45.50 และ 4.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จ าหน่ายได้ในราคา
มากกว่า 140 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 86.36 โดยแพะท่ีจ าหน่ายมีอายุเฉล่ีย 4.65 ปี (S.D. = 
2.52)  มีน้ าหนักเฉล่ีย 24.6 กิโลกรัม (S.D. = 6.07)  และมีปริมาณการขายแพะเนื้อเฉล่ีย  36.75 
ตัวต่อปี (S.D. = 86.37)    ดังตารางท่ี 13 
 
 
 
 



27 
 

ตารางที่ 13  ข้อมูลปัจจัยด้านการตลาด 
N=22 

       ข้อมูลปัจจัยด้านการตลาด     ความถ่ี   ร้อยละ 
1 ช่องทางการจ าหน่าย* 
 ขายเอง      13   76.50 
 ขายเพื่อบา้น     4   23.50 
 ขายกลุ่มเกษตรกร    6   35.30 
 อื่น ๆ      1   6.20 
2. แหล่งจ าหน่ายแพะ* 
 จ าหน่ายให้พ่อค้าในท้องถิ่น   11   50.00 
 จ าหน่ายให้พ่อค้าในอ าเภอ/จังหวัด   3   13.60 
 เกษตรกรฆ่าช าแหละและแปรรูปขายให้ร้านค้า 8   36.40 
3. ผู้ก าหนดราคาขาย 
 เกษตรกร     5   22.73 
 พ่อค้า/ผู้ซื้อ     7   31.82 
 ผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากัน    9   40.90 
 อื่นๆ      1    4.55 
4. วิธีการขายแพะ* 
 ขายเป็นตัว     10   45.50 
 เหมายกฝูง     1   4.50 
 ช่ังน้ าหนัก     18   81.80 
5. ราคาจ าหน่วยแพะต่อกิโลกรัม 
 ต่ ากว่า 100 บาท     0   0.00 
 100-140 บาท     3   13.64 
 มากกว่า 140 บาท    19   86.36 
6. อายุแพะท่ีจ าหน่าย    เฉล่ีย 4.65 ปี (S.D. = 2.52) 
7. น้ าหนักแพะท่ีจ าหน่าย    เฉล่ีย 24.67 กิโลกรัม (S.D. = 6.07) 
8. ปริมาณการจ าหน่ายแพะเนื้อต่อป ี   เฉล่ีย 36.75 ตัว (S.D. = 86.37)        

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 



28 
 

2) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ, ปัจจัยการผลิตและลักษณะการเลี้ยงแพะของเกษตรกรที่มีผล
ต่อศักยภาพในการเลี้ยงแพะ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 

2.1 ศักยภาพด้านการผลิตน้้านม 

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ, ปัจจัยการผลิตและลักษณะการ
เล้ียงแพะของเกษตรกรมีผลต่อศักยภาพการผลิตน้ านมแพะต่อปีของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการ
ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 0.05 โดยพบว่าปัจจัยของเกษตรกรท่ีอยู่ในภาคเกษตรมีค่าเฉล่ียของการผลิต
น้ านมสูงกว่ากลุ่มท่ีอยู่นอกภาคเกษตรแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก
ทักษะทางด้านอาชีพเกษตรส่งผลให้กลุ่มท่ีอยู่ในภาคเกษตรอยู่ก่อนแล้วสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้
ดีในการเล้ียงแพะส่งผลถึงผลผลิตน้ านม ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ช่วงอายุของเกษตรกร สมาชิกใน
ครัวเรือน จ านวนแพะในฟาร์ม ประเภทของการเล้ียง ประสบการณ์การเล้ียงแพะ และพื้นท่ีท่ีใช้ใน
การเล้ียงแพะ ไม่ท าให้ศักยภาพในการผลิตน้ านมแตกต่างกัน (P>0.05) ดังตารางท่ี 14 

ตารางที่ 14  เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตน้ านมแพะต่อตัว หรือประมาณน้ านมท่ีรีดได้ต่อปี 
                 ต่อจ านวนแม่แพะท่ีรีดนมท้ังหมาด ของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริมการ 
                 เล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 

ตัวแปรอิสระ n mean S.D. t sig 
อายุ 20 - 50 ปี 14 0.156 0.551 -0.979 0.199 
อายุ 51 - 70 ปี 8 0.316 0.325   
ในภาคการเกษตร 16 0.177 0.037 2.693 0.016* 
นอกภาคการเกษตร 6 0.096 0.041   
สมาชิกในครัวเรือน 1 - 4 คน 17 0.240 0.233 0.682 0.257 
สมาชิกในครัวเรือน > 4 คน 5 0.145 0.021   
จ านวนแพะในฟาร์ม < 30 ตัว 7 0.356 0.391 0.863 0.240 
จ านวนแพะในฟาร์ม > 30 ตัว 15 0.161 0.041   
เล้ียงแพะนมประเภทเดียว 10 0.267 0.256 0.937 0.187 
เล้ียงมากกว่า 1 ประเภท 12 0.139 0.021   
ประสบการณ์ < 10 ปี 11 0.177 0.444 -0.440 0.335 
ประสบการณ์ > 10 ปี 11 0.235 0.253   
พื้นท่ีเล้ียงแพะ 1 - 3 ไร ่ 16 0.158 0.042 -0.622 0.277 
พื้นท่ีเล้ียงแพะ > 3 ไร ่ 6 0.177 0.041   

* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) 
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2.2 ศักยภาพด้านการผลิตเนื้อแพะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ, ปัจจัยการผลิตและลักษณะการ
เล้ียงแพะของเกษตรกรมีผลต่อศักยภาพการผลิตเนื้อแพะของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการส่งเสริม
การเล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 0.05 โดยพบว่าจ านวนแพะในฟาร์มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ตัว มีค่าเฉล่ียของการผลิตเนื้อ
สูงกว่ากลุ่มท่ีเล้ียงมีแพะในฟาร์มมากกว่า 30 ตัว ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก จ านวนแพะท่ีน้อยกว่า
เกษตรกรสามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึง ผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ และจัดการฟาร์มแบบประณีต ท า
ให้ค่าเฉล่ียแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุของเกษตรกร 
สมาชิกในครัวเรือน ประเภทของการเล้ียง ประสบการณ์การเล้ียงแพะ และพื้นท่ีท่ีใช้ในการเล้ียงแพะ 
ไม่ท าให้ศักยภาพการผลิตเนื้อแพะแตกต่างกัน (P>0.05) ดังตารางท่ี 15 
 
ตารางที่ 15  เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตแพะเนื้อต่อปีต่อราย ของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะโครงการ 
                 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 
 

ตัวแปรอิสระ n mean S.D. t sig 
ชาย 19 0.42 0.198 -0.522 0.305 
หญิง 3 0.45 0.003   
อายุ 20 - 50 ปี 14 0.395 0.159 -0.746 0.234 
อายุ 51 - 70 ปี 8 0.464 0.224   
สมาชิกในครัวเรือน 1 - 4 คน 17 0.435 0.191 0.512 0.308 
สมาชิกในครัวเรือน > 4 คน  5 0.373 0.183   
จ านวนแพะในฟาร์ม < 30 ตัว 7 0.564 0.204 2.272 0.019* 
จ านวนแพะในฟาร์ม > 30 ตัว 15 0.365 0.148   
เล้ียงแพะนมประเภทเดียว 10 0.468 0.186 0.916 0.187 
เล้ียงมากกว่า 1 ประเภท 12 0.385 0.186   
ประสบการณ์ < 10 ปี 11 0.447 0.222 0.484 0.317 
ประสบการณ์ > 10 ปี 11 0.403 0.156   
พื้นท่ีเล้ียงแพะ 1-3 ไร่ 16 0.505 0.210 1.583 0.070 
พื้นท่ีเล้ียงแพะ > 3 ไร ่ 6 0.346 0.148   
* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) 
 



30 
 

 
2.3 ศักยภาพด้านอัตราการเกิดลูกแพะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ, ปัจจัยการผลิตและลักษณะการ
เล้ียงแพะของเกษตรกรไม่ส่งผลต่อศักยภาพอัตราการเกิดลูกแพะ เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติ t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 ท าให้ค่าเฉล่ียอัตราการเกิดลูก ท้ังปัจจัย เพศ ช่วงอายุของ
เกษตรกร จ านวนแพะในฟาร์ม สมาชิกในครัวเรือน จ านวนแพะในฟาร์ม ประเภทของการเล้ียง 
ประสบการณ์การเล้ียงแพะ และพื้นท่ีท่ีใช้ในการเล้ียงแพะ ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ดังตารางท่ี 16 
 
ตารางที่ 16  การเปรียบเทียบศักยภาพของอัตราการเกิดลูกแพะต่อปีต่อราย ของเกษตรกรผู้เล้ียง 
                 แพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 
 

ตัวแปรอิสระ n mean S.D. t sig 
ชาย 19 0.22 6.047 -1.754 0.500 
หญิง 3 0.34 0.000   
อายุ 20 - 50 ปี 14 0.264 0.115 1.164 0.132 
อายุ 51 - 70 ปี 8 0.195 0.108   
สมาชิกในครัวเรือน 1 - 4 คน 17 0.260 0.111 0.254 0.064 
สมาชิกในครัวเรือน > 4 คน  5 0.128 0.062   
จ านวนแพะในฟาร์ม < 30 ตัว 7 0.226 0.082 -0.401 0.347 
จ านวนแพะในฟาร์ม > 30 ตัว 15 0.251 0.128   
เล้ียงแพะนมประเภทเดียว 10 0.242 0.104 -0.079 0.469 
เล้ียงมากกว่า 1 ประเภท 12 0.246 0.129   
ประสบการณ์ < 10 ปี 11 0.264 0.101 0.686 0.251 
ประสบการณ์ > 10 ปี 11 0.226 0.127   
พื้นท่ีเล้ียงแพะ 1-3 ไร่ 16 0.223 0.094 0.255 0.402 
พื้นท่ีเล้ียงแพะ > 3 ไร ่ 6 0.208 0.120   
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2.2 ศักยภาพด้านควบคุมอัตราการตายของแพะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ, ปัจจัยการผลิตและลักษณะการ
เล้ียงแพะของเกษตรกร ไม่ส่งผลต่อศักยภาพด้านควบคุมอัตราการตายของแพะ เมื่อท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 ท าให้ค่าเฉล่ียอัตราการตายของแพะ ท้ังปัจจัย 
เพศ ช่วงอายุของเกษตรกร จ านวนแพะในฟาร์ม สมาชิกในครัวเรือน จ านวนแพะในฟาร์ม ประเภท
ของการเล้ียง ประสบการณ์การเล้ียงแพะ และพื้นท่ีท่ีใช้ในการเล้ียงแพะ ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 
ดังตารางท่ี 17 

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบศักยภาพของอัตราการตายของแพะต่อปีต่อราย ของเกษตรกรผู้เล้ียง 
                แพะโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต 
 

ตัวแปรอิสระ n mean S.D. t sig 
ชาย 19 0.08 0.040 1.625 0.068 
หญิง 3 0.03 0.0164   
อายุ 20 - 50 ปี 14 0.079 0.447 0.806 0.220 
อายุ 51 - 70 ปี 8 0.056 0.026   
ภาคการเกษตร 16 0.076 0.048 0.334 0.373 
นอกภาคการเกษตร 6 0.065 0.003   
สมาชิกในครัวเรือน 1 - 4 คน 17 0.069 0.031 -0.612 0.277 
สมาชิกในครัวเรือน > 4 คน  5 0.086 0.072   
จ านวนแพะในฟาร์ม < 30 ตัว 7 0.073 0.009 0.013 0.347 
จ านวนแพะในฟาร์ม > 30 ตัว 15 0.076 0.045   
เล้ียงแพะนมประเภทเดียว 10 0.070 0.015 -0.237 0.411 
เล้ียงมากกว่า 1 ประเภท 12 0.076 0.059   
ประสบการณ์ < 10 ปี 11 0.058 0.026 -0.093 0.150 
ประสบการณ์ > 10 ปี 11 0.084 0.048   
พื้นท่ีเล้ียงแพะ 1-3 ไร่ 16 0.070 0.014 -0.228 0.420 
พื้นท่ีเล้ียงแพะ > 3 ไร ่ 6 0.080 0.076   
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 ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการเลี้ยงแพะ 
 3.1 ปัญหาอุปสรรค 
       จากการศึกษา พบว่า ปัญหาอุปสรรคการเล้ียงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
แบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต มีปัญหาในเรื่อง มีพื้นท่ีจ ากัด  กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง  อาหารสัตว์ราคาแพง
และหายาก และไม่มีหน่วยผสมเทียม 
 3.2 ข้อเสนอแนะ 
       พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์
เพิ่มเติม และควรมีการจัดต้ังหน่วยผสมเทียม 
 
 วิจารณ์ผลจากการวิเคราะห์ 

ด้านการจัดการฝูงแพะ 
จากผลการศึกษา พบว่า วิธีการเล้ียงแพะเล้ียงแบบขังคอก ร้อยละ 54.55 และเล้ียงแบบกึ่งขังกึ่ง

ปล่อย ร้อยละ 40.90 อาจเป็นเพราะว่าพื้นท่ีของเกษตรกรของจังหวัดภูเก็ตมีจ ากัด เป็นชุมชนกึ่งเมือง  
ในส่วนของอายุพ่อแม่พันธุ์ท่ีใช้ผสมพันธุ์ครั้งแรกมากกว่า 10 เดือน ร้อยละ 59.10 และอายุ 8 – 10 เดือน  
ร้อยละ 40.90 สอดคล้องกับ กรมปศุสัตว์ (2550) ได้แนะน าให้ผสมพันธุ์แพะเมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์พันธุ์เต็มท่ี มิฉะนั้นตัวแม่อาจไม่พร้อมท่ีจะเล้ียงลูก ลูกอาจจะแคระแกร็นได้  ส าหรับการให้
นมแม่หลังลูกแพะคลอดทุกรายให้ทันที ร้อยละ 100 การดูแลลูกแพะก่อนหย่านมให้หญ้าเต็มท่ีและเสริม
อาหารข้น ร้อยละ 77.27 อายุในการหย่านมลูกแพะมากกว่า 3 เดือน ร้อยละ 54.55 สอดคล้องกับค าแนะน า
ของกรมปศุสัตว์ (2550) เมื่อลูกคลอดควรให้ลูกแพะได้กินนมน้ าเหลืองทันที หากแม่ไม่มีนมน้ าเหลืองสามารถ
ท านมน้ าเหลืองเทียมป้อนให้ลูกดูดกินได้ โดยป้อนให้กินประมาณ 3 – 4 วัน และในช่วงก่อนหย่านมควรให้
ลูกแพะได้หัดกินอาหารหยาบต้ังแต่อายุ 3 – 4 สัปดาห์ และเมื่อหย่านมควรแยกเล้ียงระหว่างตัวผู้และตัวเมีย
เพื่อป้องกันการผสมกันเอง เพราะอาจท าให้ลูกท่ีเกิดตัวเล็ก ไม่สมบูรณ์ หรือพิการได้ ส าหรับการตัดแต่งกีบ
ให้แพะ จากผลการศึกษา พบว่า มีการตัดแต่งกีบให้แพะ ร้อยละ 63.64 และไม่มี ร้อยละ 36.36 ซึ่ง
ค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ (2550) อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเล้ียงแพะ คือ มีดหรือกรรไกรตัดแต่งกีบ ควรหมั่น
ตรวจกีบแพะอย่างสม่ าเสมอ (ตัดกีบเดือนละครั้ง) เพื่อป้องกันโรคกีบเน่า 

ด้านพันธุแ์ละการปรับปรุงพันธุแ์พะ 
จากผลการศึกษา พบว่า การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์คัดโดยดูลักษณะรูปร่าง ร้อยละ 77.30 และคัดโดย

ดูลักษณะรูปร่างและพันธุ์ประวัติ ร้อยละ 31.80 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมปศุสัตว์ (2550) ได้ให้ค าแนะน าในการ
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ควรจะคัดเลือกจากสัตว์ท่ีมีความสมบูรณ์พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี มีประวัติการให้ลูกแฝด
สูง ส าหรับการเปล่ียนพ่อพันธุ์จากผลการศึกษา พบว่า เปล่ียนทุก 3 ปี ร้อยละ 50.00 และเปล่ียนทุก 2 ปี 
ร้อยละ 45.45 อาจเป็นเพราะพ่อพันธุ์หาได้ยากเพราะส่วนใหญ่แหล่งท่ีมาของพ่อพันธุ์แพะซื้อมาจากพ่อค้า
แพะ ร้อยละ 68.20 คัดมาจากแพะของตนเอง และซื้อจากเกษตรกร เพียงร้อยละ 18.20 เท่ากัน ส าหรับค า
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แนะแนะของกรมปศุสัตว์ (2550) ควรสับเปล่ียนหมุนเวียนพ่อพันธุ์ตัวใหม่ทุก 12 เดือน ส าหรับการปรับปรุง
พันธุ์แพะ โดยใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง ร้อยละ 68.18 และจูงผสม ร้อยละ 27.27 ผสมเทียงเพียงร้อยละ 4.55 อาจ
เนื่องมาจากในจังหวัดภูเก็ตไม่มีหน่วยผสมเทียม 

 
ด้านลักษณะโรงเรือน 

 จากการศึกษา พบว่า ลักษณะโรงเรือนยกพื้น ร้อยละ 68.20 และยกพื้น สอดคล้องกับ บุญชู และ
คณะ (2552) ลักษณะการแบ่งคอก มีการแยกขังคอกของแพะระยะต่าง ๆ ร้อยละ 77.30 มีการท าความ
สะอาดโรงเรือนท าทุกสัปดาห์ และทุกวัน ร้อยละ 36.36 และ 31.82 ตามล าดับ มีการกันแดด กันฝน ร้อยละ 
100 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมปศุสัตว์ (2550) ได้ให้ค าแนะน าในการเล้ียงแพะส่ิงส าคัญ คือ ควรท าคอกให้อยู่ มี
หลังคากันแดดและฝน ยกพื้นสูง เพื่อท าความสะอาดง่าย และมีท่ีแบ่งกั้นเพื่อกันตัวอื่นท่ีแข็งแรงกว่าแย่งกิน
อาหาร และถ้าเป็นไปได้ควรแบ่งกั้นคอกส าหรับแพะโต แพะเล็ก แม่อุ้มท้อง แม่เล้ียงลูก และลูกแพะ 

 ด้านอาหารและการให้อาหาร 
 จากผลการศึกษา พบว่า แหล่งอาหารหยาบ ส่วนใหญ่ใช้พืชอาหารสัตว์ท่ีปลูก ร้อยละ 81.81 และ
พืชอาหารสัตว์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ร้อยละ 72.70  ความถี่ในการให้อาหารข้นให้ทุกวัน ร้อยละ 72.70  
ส่วนใหญ่แพะได้รับพืชอาหารสัตว์เพียงพอ ร้อยละ 81.82 การเสริมอาหารข้นกรณีพืชอาหารไม่เพียงพอเสริม
ทุกราย ร้อยละ 100 แหล่งน้ าในการเล้ียงแพะส่วนใหญ่จากบ่อน้ าต้ืน ร้อยละ 81.82 วิธีการให้น้ าส่วนใหญ่ให้
ระบบประปา (หัวดูด) ร้อยละ 95.50 และความถี่ในการให้อาหารเสริมแร่ธาตุส่วนใหญ่ให้ตลอดเวลา ร้อยละ 
81.81 สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ (2550) แพะเป็นสัตว์เค้ียวเอื้องมีกระเพาะหมักอาศัย
จุลินทรีย์ในการย่อยอาหาร แพะต้องการอาหารหยาบในปริมาณวันละ 3 – 6 % ของน้ าหนักตัว ต้องการ
อาหารข้นประมาณ 0.5 – 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังต้องการน้ าวันละ 0.68 – 2 ลิตร/ตัว และแร่ธาตุเป็น
ประจ า จึงควรมีแร่ธาตุหรือเกลือไว้ให้เลียกิน รวมทั้งต้องมีน้ าตลอดเวลา 

 ด้านโรคและการสุขาภิบาล 
 จากผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติเมื่อแพะป่วยส่วนใหญ่รักษาเอง ร้อยละ 81.80 และเจ้าหน้าท่ีรัฐ
รักษา ร้อยละ 50.00 มีการถ่ายพยาธิส่วนใหญ่ถ่ายทุกตัว ร้อยละ 86.36 สอดคล้องกับ บุญชู และคณะ 
(2552) มีการท าความสะอาดและเก็บมูลแพะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 40.91 และท าประจ าทุกวัน ร้อยละ 
22.27 ซึ่งสอดคล้องกับกรมปศุสัตว์ (2550) ได้ให้ค าแนะน าว่าควรมีการก าจัดพยาธิท้ังภายใน และภายนอก 
โดยเฉพาะพยาธิภายในควรมีการถ่ายพยาธิทุก 3 เดือน หากพบว่าบริเวณท่ีเล้ียงมีพยาธิชุกชุมควรถ่ายทุก 1 
เดือน ควรมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนดทุกปี และไม่ควรให้แพะกิน
หญ้าหรือพืชตระกูลถั่วท่ีมีความช้ืนมากเกินไปเพราะจะท าให้ท้องอืด รวมท้ังต้องรักษาความสะอาดพื้นคอก 
อย่าให้ช้ืนแฉะ เพื่อป้องกันโรคปอดบวม ส าหรับแพะมีการป่วย ร้อยละ 77.30 ไม่มีการเกิดโรคระบาด ร้อย
ละ 68.20 อาจเนื่องมาจากมีการใช้ยาฆ่าเช้ือ ร้อยละ 81.80 และมีอ่างน้ ายาจุ่มเท้าก่อนเข้าพื้นท่ี ร้อยละ 
68.20 
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 ด้านการตลาด 
 จากผลการศึกษา พบว่า วิธีการขายแพะ ขายโดยช่ังน้ าหนัก ร้อยละ 81.80 สอดคล้องกับ จันทนา 
และวาณี (2548) น้ าหนักแพะท่ีจ าหน่ายเฉล่ีย 24.67 กิโลกรัม/ตัว สอดคล้องกับ บุญส่ง และสิริพงศ์ (2558) 
ท่ีพบว่าแพะท่ีนิยมซื้อขายมีขนาดน้ าหนัก 20 – 25 กิโลกรัม/ตัว และสอดคล้องกับ บดี และคณะ (2559) ท่ี
ระบุว่าส่วนใหญ่ตลาดต้องการแพะขนาดเล็กน้ าหนัก 20 – 25 กิโลกรัม โดยเฉพาะในกลุ่มคนมุสลิมเพื่อใช้ใน
พิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ  
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
จากการศึกษาศักยภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลง

ใหญ่จังหวัดภูเก็ต สรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
5.1.1  สภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในโครงการส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 49.50 ปี ส่วนมากนับถือ
ศาสนาอิสลาม มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา ท าธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลัก อาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพรอง มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.77 คน มีรายได้จากอาชีพหลักเฉล่ีย 22,500 บาท
ต่อเดือน และรายได้จากอาชีพรอง 8,807.69 บาทต่อเดือน  มีการใช้แรงงานเล้ียงแพะเฉล่ีย 1.8 คน 
มีพื้นท่ีเล้ียงแพะเฉล่ีย 6.96 ไร่ และมีพื้นท่ีปลูกหญ้าเฉล่ีย 3.34 ไร่ ส่วนมากเล้ียงท้ังแพะนมและแพะ
เนื้อ  โดยมีปริมาณนมแพะเฉล่ียต่อวัน 13.69 กิโลกรัม  และปริมาณการขายแพะเนื้อเฉล่ีย 36.75 ตัว
ต่อปี    

5.1.2 การผลิตและลักษณะการเล้ียงแพะของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในโครงการส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต  พบว่า จ านวนแพะท่ีเล้ียงเฉล่ีย 40 ตัว โดยส่วนใหญ่เล้ียงแพะ
เพื่อจ าหน่าย เล้ียงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกจ าหน่าย มีพ่อแพะเฉล่ียประมาณ 3 ตัว แพะรุ่นเฉล่ีย 8 ตัว 
และลูกแพะเฉล่ีย 11 ตัว โดยในปีท่ีผ่านมามีลูกแพะตายเฉล่ีย 4 ตัว ส่วนใหญ่เล้ียงแพะพันธุ์ลูกผสม
แหล่งท่ีมาของแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์แพะซื้อจากพ่อค้าแพะ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการคัดเลือกพันธุ์โดยดู
ลักษณะรูปร่าง  มีการเปล่ียนพ่อพันธุ์ทุก 3 ปี  การปรับปรุงพันธุ์แพะใช้วิธีพ่อพันธุ์คุมฝูง  โรงเรือน
ส่วนใหญ่เป็นแบบยกพื้น มีการแบ่งคอกแยกส าหรับเล้ียงแพะระยะต่างๆ  มีการท าความสะอาดทุกวัน 
และทุกสัปดาห์  ส่วนใหญ่วางท่ีใช้อาหารไว้ด้านนอก  และท่ีให้น้ าอยู่ด้านใน มีการกันแดดกันฝนทุก
ราย วิธีการเล้ียงแพะใช้วิธีเล้ียงแบบผูกล่าม  แพะพ่อแม่พันธุ์ท่ีใช้ผสมพันธุ์ครั้งแรกอายุมากกว่า 10 
เดือน การดูแลแพะแม่พันธุ์ก่อนคลอดส่วนใหญ่ใช้วิธีให้หญ้าเต็มท่ีและเสริมอาหารข้น ระยะเวลาการ
ผสมพันธุ์หลังคลอดมากกว่า 45 วัน การให้นมแม่แพะหลังคลอดทุกรายให้นมลูกแพะทันที การดูแล
ลูกแพะก่อนหย่านมให้หญ้าเต็มท่ีและเสริมอาหารข้น  ส่วนมากให้ลูกแพะหย่านมช่วงระยะเวลา
มากกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่มีการคัดเลือกพันธุ์แพะไว้ส าหรับท าพันธุ์  ในการคัดเลือกแพะรุ่นคัดโดย
รูปร่างและพันธุ์ประวัติ  ส่วนแพะท่ีไม่ได้คัดไว้ส าหรับท าพันธุ์จะถูกคัดท้ิงจ าหน่าย  มีการจัดท าประวัติ
แพะ  และมีการตัดแต่งกีบให้แพะ  การให้อาหาร แหล่งอาหารหยาบส่วนใหญ่น ามาจากพืชอาหาร
สัตว์ที่ปลูก มีการให้อาหารข้นทุกวัน  การให้อาหารเสริมจะให้ตลอดเวลา ส่วนใหญ่มีการให้พืชอาหาร
อย่างเพียงพอ แหล่งอาหารข้นส่วนใหญ่มากจากอาหารส าเร็จรูป   แหล่งน้ าในการเล้ียงแพะส่วนใหญ่
มาจากบ่อน้ าต้ืน  เมื่อแพะป่วยส่วนใหญ่รักษาเอง  มีการถ่ายพยาธิทุกตัว  และมีการท าความสะอาด
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และเก็บมูลแพะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ท่ีผ่านมามีแพะป่วย  ส่วนมากไม่มีการเกิดโรคระบาด  มีการใช้ยา
ฆ่าเช้ือ  และมีการใช้อ่างน้ ายาจุ่มเท้าก่อนเข้าพื้นท่ี    

5.1.3 การตลาดแพะ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการขายแพะเอง แหล่งจ าหน่ายแพะส่วนมาก
จ าหน่ายให้พ่อค้าในท้องถิ่น โดยมีผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันเอง วิธีการขายแพะส่วนใหญ่ใช้วิธีขายตาม
น้ าหนัก โดยราคาจ าหน่ายมากกว่า 140 บาทต่อกิโลกรัม แพะท่ีจ าหน่ายมีอายุเฉล่ีย 4.65 ปี และมี
น้ าหนักเฉล่ีย 24.6 กิโลกรัม/ตัว  

5.1.4 ความแตกต่างของปัจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต และลักษณะ
การเล้ียงแพะ ต่อศักยภาพในการเล้ียงแพะของเกษตรกร  พบว่า เกษตรกรท่ีมี เพศ อายุ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ประเภทการเล้ียงแพะ พื้นท่ีเล้ียงแพะแตกต่างกัน  มีศักยภาพในการเล้ียงแพะ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)  ในขณะท่ี เกษตรกรท่ีมีอาชีพรองแตกต่างกัน มี
ศักยภาพในการเล้ียงแพะด้านอัตราการตายของแพะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
และเกษตรกรมีจ านวนแพะต่างกัน มีอัตราการผลิตแพะเนื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(P < 0.05) 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
5.2.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีสนับสนุนการผลิตท้ังภายในและภายนอก 

เช่น การพึ่งตนเอง ชุมชนหาได้โดยไม่ต้องซื้อหรือพึ่งพาจากภายนอก หรือ หากจ าเป็นเป็นการพึ่งพา
จากภายนอก  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เพื่อการลงทุนเล้ียงแพะ  เช่น พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ อาหารแพะ 
 5.2.2  ควรหาวิธีลดต้นทุนด้านอาหารแพะ เนื่องจากต้นทุนการเล้ียงแพะเนื้อส่วนใหญ่เป็น
ค่าอาหาร 

5.2.3 ส่งเสริมให้มีการผลิตแพะเนื้อเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคแพะ
เนื้อ ซึ่งจะท าให้ราคาแพะเนื้อไม่สูงจนเกินไป ผู้บริโภคสามารถท่ีจะบริโภคแพะเนื้อได้เพิ่มขึ้น 

5.2.4 ขยายช่องทางในการจ าหน่ายแพะเนื้อและนมให้เพิ่มขึ้น เช่น การจัดให้มีการจ าหน่าย
แพะเนื้อในตลาดสดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีจ านวนน้อยมากท่ีขายในตลาดสด ส่วนใหญ่จะ
เป็นการซื้อขายกันโดยตรงระหว่างเกษตรกร พ่อค้า และผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคท่ีต้องการจะบริโภค
แต่ไม่ทราบช่องทางจึงไม่สามารถหาซื้อได้ 

5.2.5 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ โดยให้เกษตรกรมีการรวมกัน
ซื้อและรวมกันขาย เพื่อให้สามารถต่อรองทางด้านราคา 

5.2.6 เพิ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการส่งเสริมการเล้ียงแพะ ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค 
และการส่งออก 
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    3.1 วันท่ี 20-22 มกรำคม 2550  ผู้ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์มเล้ียงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
    3.2 วันท่ี 27 เมษำยน - 9 มิถุนำยน  2553 นักบริหำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ 
                   ระดับกลำง รุ่นท่ี 46 โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    3.3 วันท่ี 13-25 พฤษภำคม 2561 นักบริหำรกำรปศุสัตว์ระดับกลำง รุ่นท่ี 4 โดยกอง 
                   กำรเจ้ำหน้ำ ท่ีกรมปศุสัตว์  

  4. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
   4.1 ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์  

                  จังหวัดภูเก็ต 

   4.2 ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

 4.3 ด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรโค กระบือ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
   4.4 กำรจัดต้ังเครือข่ำยฟำร์มเล้ียงสัตว์พันธุ์ดี ร่วมกับศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์พันธุ์สัตว์กระบี่  
   4.5 พัฒนำกลุ่มเกษตรกรได้รับรำงวัลชนะเลิศแห่งชำติปี 2554 (กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อต ำบล 
                  มะรุย จังหวัดพังงำ) 
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แบบสอบถาม (เกษตรกร) 
เร่ือง  ศึกษาศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ 
        แปลงใหญ่จังหวัดภูเก็ต 

ค าช้ีแจง  กรุณำท ำเครื่องหมำย   /   ลงในช่องว่ำง  (     )   หน้ำข้อควำมตรงกับสภำพควำม 
            เป็นจริง  และเติมรำยละเอียดในช่องว่ำงท่ีก ำหนด 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ช่ือ..  .........................................นำมสกุล.......................................................... 
บ้ำนเลขท่ี............หมู่ท่ี...........ต ำบล..........................อ ำเภอ....................จังหวัด.................................. 
เบอร์โทร  ....................................................................................... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ 

1. เพศ 
 (      ) ชำย    (       ) หญิง 

2. ปัจจุบันท่ำนอำยุ……………………………ปี 

3. ศำสนำ (     ) พุทธ (      ) อิสลำม (      ) อื่น ๆ  ระบุ.................................... 

4. ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 (      ) ไม่ได้ศึกษำ   (      ) อนุปริญญำ /ปวส 
 (      ) ประถมศึกษำ   (      ) ปริญญำตรี 
 (      ) มัธยมศึกษำ/ปวช.   (      ) สูงกว่ำปริญญำตรี 

5. อำชีพหลัก  
 (      ) ข้ำรำชกำร, รัฐวิสำหกิจ  (      ) ภำคกำรเกษตร  
 (      ) รับจ้ำง    (      ) ธุรกิจส่วนตัว............................                           
 (      ) อื่น ๆระบุ……………………………. 

6. อำชีพรอง  
 (      ) ภำคเกษตร(ระบุ)………….………… (      ) รับรำชกำร             
  (      ) รับจ้ำง    (      ) ธุรกิจส่วนตัว..........................                                 
 (      ) อื่นๆ (ระบุ)…………………. 

7. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว......................................คน 

8. รำยได้ของครอบครัว 
 (      ) จำกอำชีพหลัก.......................บำท/เดือน   รวม.................................บำท/ปี         
 (      ) จำกอำชีพรอง........................บำท/เดือน     รวม.................................บำท/ปี 
9.  จ ำนวนแรงงำนท่ีใช้เล้ียงแพะ................................. คน   
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10.  พื้นท่ี 
 10.1 มีพื้นท่ีถือครองท้ังหมด   จ ำนวน .....................  ไร่                     
 10.2 พื้นท่ีเล้ียงแพะท้ังหมด ...................................... ไร่ 
 10.3 พื้นท่ีปลูกหญ้ำ....................................................ไร่  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการเลี้ยงแพะบางประการ 
2.1 ด้านการจัดการเลี้ยงแพะ 

1. ประสบกำรในกำรเล้ียงแพะ..................................ปี 

2. ท่ำนมีวัตถุประสงค์ในกำรเล้ียงแพะอย่ำงไร 
 (     ) เพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (      ) เพื่อจ ำหน่ำย                   
 (      ) เพื่อประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ  
 (      )  เพื่อต้องกำรมูลแพะเป็นปุ๋ย 
 (      ) อื่นๆระบุ...................................................................................... 

3.  ฟำร์มของท่ำนเล้ียงแพะมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 (       )  เพื่อรีดนม 
 (       )   เล้ียงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกจ ำหน่ำย 
   (       )   เล้ียงแพะขุน 
 (       )   ผสมผสำนควบคู่กันไป 
          (       )  อื่นๆระบุ................................................................................... 

4.  ประเภทแพะท่ีเล้ียง 
 (      ) แพะนม    (      ) แพะเนื้อ  
 (      ) แพะลูกผสม   (      ) อื่นๆระบุ........................ 

5.  วิธีกำรเล้ียงแพะของท่ำน 
 (      ) เล้ียงแบบปล่อย   (      ) เล้ียงแบบขังคอก 
 (      ) เล้ียงแบบผูกล่ำม   (      ) เล้ียงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย  

6.  จ ำนวนแพะท่ีท่ำนเล้ียงในปัจจุบัน จ ำนวน....................ตัว จ ำแนกเป็น 
           5.1 แม่แพะจ ำนวน.......................ตัว 5.2 พ่อแพะจ ำนวน...................ตัว                         
           5.3 แพะรุ่น-หนุ่มสำว จ ำนวน.......ตัว 5.4 ลูกแพะจ ำนวน...................ตัว   

7. ปริมำณนมแพะต่อวัน…………………....………กิโลกรัม 

8.  จ ำนวนแพะท่ีตำยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ...................ตัว 
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9. อำยุพ่อแม่พันธุ์แพะท่ีใช้ผสมพันธุ์ครั้งแรก 
          (     )  น้อยกว่ำ 8   เดือน   (      )  8 - 10  เดือน                                               
          (     )  มำกกว่ำ 10  เดือน  

10. ท่ำนมีกำรดูแลแพะแม่พันธุ์ก่อนคลอด  2  เดือนอย่ำงไร 
 (     ) ปล่อยให้แทะเล็มหญ้ำ (     ) ปล่อยให้แทะเล็มหญ้ำและตัดให้กินเต็มท่ี 
 (     ) ให้หญ้ำเต็มท่ีและเสริมพืชตระกูลถั่ว (     ) ให้หญ้ำเต็มท่ีและเสริมอำหำรข้น 

11.  แม่แพะผสมพันธุ์หลังคลอดลูกกี่วัน 
(     ) น้อยกว่ำ 30 วัน   (     ) 30 - 45 วัน                   
(     ) มำกกว่ำ 45 วัน                                       

12.  ท่ำนให้ลูกแพะกินนมแม่หลังคลอดกี่วัน 
(     ) ทันที    (     ) 1 วัน 
(     ) 2 วัน    (     ) 3 วัน 

13.  ท่ำนมีกำรดูแลลูกแพะก่อนหย่ำนมอย่ำงไร 
 (     ) ปล่อยให้แทะเล็มหญ้ำ  (     ) ให้หญ้ำเต็มท่ีและเสริมพืชตระกูลถั่ว      
 (     ) ให้หญ้ำเต็มท่ีและเสริมอำหำรข้น   

14. ท่ำนหย่ำนมลูกแพะเมื่ออำยุเท่ำไร 
 (     ) น้อยกว่ำ 3 เดือน    (     ) 3เดือน                                                     
 (      ) มำกกว่ำ 3 เดือน    (     ) ให้อยู่กับแม่แพะตลอด                               

15.  ท่ำนมีกำรคัดเลือกแพะรุ่นไว้ท ำพันธุ์หรือไม่ 
  (      ) มี     (     ) ไม่มี 

16. ท่ำนมีกำรคัดเลือกแพะรุ่นอย่ำงไร(ส ำหรับผู้ท่ีตอบข้อ 8 ว่ำมี) 
 (     ) คัดโดยดูลักษณะรูปร่ำง   (     ) ดูพันธุ์ประวัติ 
          (     ) คัดโดยดูลักษณะรูปร่ำงและพันธุ์ประวัติ (     ) อื่นๆระบุ......................               

17.  แพะท่ีไม่ได้คัดไว้ท ำพันธุ์ท่ำนปฏิบัติอย่ำงไร 
 (      ) คัดท้ิงจ ำหน่ำย    (     ) ขุนจ ำหน่ำย 
 (      ) บริโภคในครัวเรือน    (     ) อื่นๆ................................... 

18. ท่ำนมีกำรจัดท ำพันธุ์ประวัติแพะในฟำร์มหรือไม่ 
 (      ) มี     (      ) ไม่มี 

19. ท่ำนมีกำรตัดแต่งกีบให้กับแพะ หรือไม่ 
  (      ) มี          (      ) ไม่มี      
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2.2 ด้านพันธุ์แพะ  

1. พันธุ์แพะท่ีเล้ียง  
 (      )  พันธุ์พื้นเมือง    (      ) พันธุ์ลูกผสม (ระบุ).............................. 
 (      )  พันธุ์แท้ ระบุช่ือพันธุ์............................................  

2. แหล่งท่ีมำของแม่พันธุ์แพะ 
 (     )  ของตนเอง   (       )  ซื้อจำกพ่อค้ำแพะ                            
 (      ) ซื้อจำกเกษตรกร   (       )  ซื้อจำกบริษัท หรือรำชกำร             
  (      ) อื่นๆ ระบุ...................................  

3. แหล่งท่ีมำของพ่อพันธุ์แพะ 
 (      )  ของตนเอง   (       )  ซื้อจำกพ่อค้ำแพะ                            
 (      ) ซื้อจำกเกษตรกร   (       )  ซื้อจำกบริษัท หรือรำชกำร             
 (      ) อื่นๆ ระบุ...................................               

4. ท่ำนมีกำรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์แพะอย่ำงไร 
 (      )  ไม่มีกำรคัดเลือก   (      ) คัดโดยดูลักษณะรูปร่ำง                                          
 (      )  คัดโดยดูลักษณะรูปร่ำงและพันธุ์ประวัติ  

5. ท่ำนมีกำรเปล่ียนพ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมพันธุ์ในฝูงอย่ำงไร 
     (       )  ทุก 3 ปี    (      ) ทุก  2 ปี     
     (       )  ทุก 1 ปี    (      ) ทุก  6 เดือน  

6. กำรปรับปรุงพันธุ์แพะในฝูงท่ำนใช้วิธีกำรใด 
 (     )  พ่อพันธุ์คุมฝูง   (      ) ผสมเทียม 
  (     )  อื่นๆ......................................... 

2.3 ด้านโรงเรือน 

1. ลักษณะโรงเรือนแพะของท่ำน 
  (      ) ไม่ยกพื้น    (      ) ยกพื้นไม่มีร่อง 
 (      ) ยกพื้นมีร่อง   (      )   อื่นๆ...................................... 

2.  ลักษณะกำรแบ่งคอกหรือโรงเรือนในกำรเล้ียงแพะ ระยะต่ำงๆ  
 (      )  ขังรวมกันภำยในคอกเดียวกัน 
 (      )  มีกำรแยกขังคอกของแพะ ระยะต่ำง ๆ 
 (      )  อื่นๆ(ระบุ).............................................................. 
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3. ท ำควำมสะอำดโรงเรือน 
 (      )   ทุกวัน    (     )  ทุกสัปดำห์ 
 (      )   ทุกเดือน   (     )  มำกกว่ำ 1 เดือน/ครั้ง 

4.  ท่ำนวำงต ำแหน่งท่ีให้อำหำรอย่ำงไร  
 (       )  ด้ำนนอก   (      )  ด้ำนใน   
 (       ) ไม่มีท่ีให้อำหำร 

5.  ท่ำนวำงต ำแหน่งท่ีให้น้ ำอย่ำงไร 
 (      )  ด้ำนนอก    (      )  ด้ำนใน 

6.  ท่ำนมีวัสดุกันแดดกันฝนหรือไม่ 
 (      )  มี    (      )  ไม่มี เพรำะ.................................. 

 (     ) 2 วัน    (     ) 3 วัน   

2.4 ด้านอาหารและการให้อาหาร 
1. แหล่งอำหำรหยำบท่ีแพะกินหรือท่ีท่ำนใช้เล้ียงแพะ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 
 (      ) พืชอำหำรสัตว์ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ    
 (      ) พืชอำหำรสัตว์ที่ปลูก 
 (      ) พืชอำหำรสัตว์ที่ถนอมเก็บรักษำไว้มำให้แพะกิน 
 (      ) อื่นๆ ระบุ.................................................. 

2. ควำมถ่ีในกำรให้อำหำรข้น 
 (      ) ทุกวัน     (      ) อำทิตย์ละครั้ง 
 (      ) เดือนละครั้ง    (      ) นำนๆ ครั้ง 
 (      ) ไม่ให้เลย 

3. ควำมถ่ีในกำรให้อำหำรเสริมแร่ธำตุ 
 (     ) ตลอดเวลำ     (      ) อำทิตย์ละครั้ง 
 (     ) เดือนละครั้ง    (      ) นำนๆ ครั้ง 

4.  แพะของท่ำนได้รับพืชอำหำรสัตว์เพียงพอหรือไม่ 
 (     ) เพียงพอ     (     ) ไม่เพียงพอ 
5.  ในกรณีท่ีพืชอำหำรสัตว์มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของแพะท่ำนมีกำรเสริมด้วยอำหำรข้นหรือไม ่
 (     ) เสริม     (     )  ไม่เสริม 

6.  วิธีกำรถนอมอำหำรสัตว์ของท่ำนเป็นอย่ำงไร 
 (     ) หญ้ำแห้ง     (     ) หญ้ำหมัก 
 (     ) อื่นๆ..................................... 
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7.  แหล่งท่ีมำของอำหำรข้น 
 (     )  อำหำรส ำเร็จรูป    (     ) วัตถุดิบมำผสมเอง 
 (     )  ผลพลอยได้จำกกำรเกษตร 

8.  แหล่งน้ ำท่ีใช้ในกำรเล้ียงแพะ 
 (     ) ล ำคลอง/ หนอง บึง   (      ) บ่อน้ ำต้ืน 
 (     ) น้ ำบำดำล     (      ) น้ ำฝน 
 (     ) น้ ำประปำ     (      ) อื่นๆ......................... 

9.  วิธีกำรให้น้ ำ 
 (     ) ปล่อยให้หำกินเอง    (     ) ตักใส่ภำชนะ 
 (     ) ใช้ระบบประปำ (หัวดูด)   (     ) อื่นๆ...................................... 

2.5 ด้านโรคและการสุขาภิบาล 

1. ท่ำนปฏิบัติอย่ำงไรเมื่อแพะป่วย (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 (      ) ให้เพื่อนบ้ำนรักษำ   (     ) เจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์(รวมถึง อำสำปศุสัตว์.)
 (      ) รักษำเอง    (     ) จ ำหน่ำย 
 (      ) อื่นๆ............................................... 
2. กำรถ่ำยพยำธิ 
 (     ) ทุกตัว  (     ) บำงตัว  (     ) ไม่ถ่ำยพยำธิ 

3. กำรท ำควำมสะอำดและเก็บมูลแพะ 
 (      ) เป็นประจ ำทุกวัน    (     ) อำทิตย์ละ 1 ครั้ง 
 (      ) เดือนละ 1  ครั้ง    (     ) มำกกว่ำ 1 เดือน/ ครั้ง  

4.  แพะในฟำร์มของท่ำนเคยป่วยหรือไม่ 
 (     ) ป่วย     (     ) ไม่ป่วย 

5. เคยเกิดโรคระบำดในฟำร์มแพะของท่ำนหรือไม่ 
 (     ) เกิด     (     ) ไม่เกิด 

6. มีกำรใช้ยำฆ่ำเช้ือในฟำร์มของท่ำนหรือไม่ 
 (     ) ใช้     (     ) ไม่ใช้ 
7. มีกำรอ่ำงน้ ำยำจุ่มเท้ำก่อนเข้ำฟำร์มหรือไม่ 
 (     )  มี    (     )  ไม่มี 
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2.6 ข้อมูลเก่ียวกับการตลาดแพะ 

1. ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแพะ 
 (      ) ขำยด้วยตนเอง   (      ) ขำยเพื่อนบ้ำน 
 (      ) ขำยกลุ่มเกษตรกร   (      ) อื่นๆ..................... 

2. แหล่งจ ำหน่ำยขำยแพะเนื้อของเกษตรกร (เลือกตอบข้อท่ีปฏิบัติมำกท่ีสุด) 
 (      ) จ ำหน่ำยให้พ่อค้ำในท้องถิ่น    
 (      ) จ ำหน่ำยให้พ่อค้ำในอ ำเภอหรือจังหวัด 
 (      ) เกษตรกรฆ่ำช ำเหละและแปรรูปขำยให้ร้ำนค้ำ  
 (      ) อื่น ๆระบุ.......................................... 

3. ให้ใครเป็นผู้ก ำหนดรำคำแพะเนื้อ 
 (      ) เกษตรกร    (     ) ผู้ซื้อ/ผู้ขำย ต่อรองรำคำกัน 
 (      ) พ่อค้ำ/ผู้ซื้อ   (     ) อื่นๆระบุ..................................... 

4. ท่ำนมีวิธีขำยแพะเนื้ออย่ำงไร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 (      ) ขำยเปน็ตัว   (      ) เหมำยกฝูง 
 (      ) ช่ังน้ ำหนัก   

5. รำคำแพะเนื้อที่จ ำหน่ำยต่อกิโลกรัม 
  (      ) ต่ ำกว่ำ 100 บำท   (      ) 100 – 140 บำท 
 (      ) มำกกว่ำ  140 บำท 

6. อำยุแพะท่ีจ ำหน่ำย..................................เดือน 

7. น้ ำหนักแพะท่ีจ ำหน่ำย.................................กก. 

8. ปริมำณจ ำหน่ำยแพะในแต่ละป.ี................................ตัว 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการเลี้ยงแพะ 
3.1 ปัญหำอุปสรรคในกำรเล้ียงแพะ 
           
           
            

3.2 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..................... 


